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Załącznik nr 5 - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Umowa Nr 9/T/2020 

 

zawarta w dniu ……………………2020 r. w Słupsku pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200),  

ul. Szczecińska 112, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000050232, NIP 839-000-56-23, kapitale zakładowym w wysokości 16.922.196,00 zł, reprezentowaną 

przez: 

Elżbietę Rokita - Prezes Zarządu  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

§1  

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywny odbiór przez Wykonawcę, w okresie czasu wskazanym  

w § 8 ust. 1, z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie 120, 76-200 Słupsk, frakcji 

energetycznej odpadów powstałej w wyniku sortowania odpadów komunalnych, stanowiącej 

zgodnie z klasyfikacją odpadów - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty  

z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11) - kod 19 12 12 (frakcja 

wysokoenergetyczna) zwane w dalszej części umowy odpadami lub frakcją energetyczną, w celu 

poddania ich procesom odzysku polegającym na ich przetwarzaniu w celu przygotowania do 

dalszego odzysku, w tym recyklingu, bądź odzysku lub unieszkodliwiania w drodze przekształcenia 

termicznego, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę. Wykonawca w ramach 

niniejszego zamówienia może zagospodarować inne odpady zgodnie z posiadanymi decyzjami  

w zakresie przetwarzania odpadów po zgodnym ustaleniu stron. 

2. Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego odpady, w celu ich dalszego poddania procesowi 

odzysku lub unieszkodliwiania i oświadcza, iż legitymuje się wszelkimi decyzjami 

administracyjnymi, wydanymi przez właściwe organy administracji publicznej, zezwalającymi mu 

na prowadzenie działalności w zakresie odbioru od Zamawiającego przedmiotu umowy, zgodnie  

z celem jej zawarcia. 

 

II.  ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  WYKONAWCY 

§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest, na każdym etapie realizacji umowy, posiadać ważne decyzje 

administracyjne na transport oraz prowadzenie właściwego procesu odzysku/unieszkodliwiania 

zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o zmianach ww. decyzji.  
2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami wraz 

z przepisami wykonawczymi.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i posiadania ważnej przez cały czas trwania umowy 

polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna minimum 1.000.000,00 PLN.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie wykonywania umowy przestrzegać  obowiązujących na 

terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, organizacji ruchu, czasu pracy zakładu wynikających  

z następujących dokumentów, stanowiących załączniki do umowy: 

a) instrukcja prowadzenia składowiska, 

b) regulamin świadczenia usług, 

c) organizacja ruchu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie. 

5. Naruszenie obowiązków opisanych w ust. 1, 2 i 4 stanowi nienależyte wykonanie umowy, jak 

również upoważnia Zamawiającego do jednostronnego jej rozwiązania. 

6. W przypadku zmiany dokumentów wymienionych w § 2 ust. 4, Zamawiający doręczy Wykonawcy te 

dokumenty na adres wskazany w §11, a zmiany będą obowiązywały Wykonawcę od daty doręczenia. 

7. Wykonawca  zobowiązuje się do: 

a) Przestrzegania warunków odbioru i zobowiązań opisanych w § 5. 

b) Przekazywania tygodniowego harmonogramu odbiorów. 

c) Przekazania listy pojazdów z numerami rejestracyjnymi. 

d) Odbierania od Zamawiającego frakcji energetycznej samochodami spełniającymi wymagania 

opisane w § 5 ust. 7. 

e) Potwierdzania ilość odebranych do zagospodarowania odpadów poprzez system informatyczny 

BDO, dostępny na stronie www.bdo.mos.gov.pl – w przypadku awarii systemu 

teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (BDO) jest prowadzona, zastosowanie będą miały rozwiązania i procedury określone 

w ustawie z  dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 150). 

f) Przekazywania Zamawiającemu pisemnej informacji o sposobie zagospodarowania odebranej 

frakcji energetycznej wraz z określeniem rodzaju odzysku/unieszkodliwiania, zgodnie  

z załącznikiem nr 4 do umowy, w terminie nie później niż 30 dni od zakończenia miesiąca 

kalendarzowego lub po zakończeniu realizacji umowy, na masę potwierdzoną na karcie 

przekazania odpadu. 

g) Dostarczania Zamawiającemu na jego żądanie wyników badań odbieranych komponentów do 

produkcji RDF w tym: ciepła spalania, wartości opałowej, wilgotności, zawartości chloru, 

siarki, węgla i wodoru. 

h) Przekazywania Zamawiającemu na jego żądanie jednej zmielonej próbki, pobranej  

z  odbieranych komponentów do produkcji RDF, w ilości ok. 1 kg. 

 

III. ZOBOWIĄZANIA I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

§3 

1. Zamawiający oświadcza, że jest w stanie zapewnić przekazywanie odpadów na rzecz Wykonawcy, 

w ilościach i częstotliwości opisanej w §5. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotu umowy przewidzianej do 

zagospodarowania. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje ani roszczenie o wykonanie 

umowy w całości ani roszczenie odszkodowawcze, których niniejszym się zrzeka.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wizji lokalnej instalacji, która jest opisana 

we wskazanym przez Wykonawcę zezwoleniu na przetwarzania przedmiotu zamówienia celem 

potwierdzenia możliwości przeprowadzenia w tej instalacji procesów przetwarzaniu i przygotowaniu 

do dalszego odzysku, w tym recyklingu w procesie R1 i/lub R12, bądź unieszkodliwiania w procesie 

D10 w drodze przekształcenia termicznego.  

4. Zamawiający zobowiązuje się wystawiać Wykonawcy kartę przekazania odpadów (KPO) 

każdorazowo za pośrednictwem indywidulanego konta w Bazie danych o odpadach i opakowaniach 

oraz gospodarce odpadami (BDO) przed rozpoczęciem transportu a w przypadku awarii systemu 

teleinformatycznego, w którym (BDO) jest prowadzona, zastosowanie będą miały rozwiązania i 

procedury określone w ustawie z  dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw  Karta ta wystawiana będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia komputerowej ewidencji odpadów odbieranych 

przez Wykonawcę, która prowadzona będzie zgodnie z kartami przekazania odpadów oraz 

http://www.bdo.mos.gov.pl/
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dowodami ważenia.  

IV. WARUNKI ODBIORU 

§4 

Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów  

w Bierkowie 120, 76-200 Słupsk. 

 

§5 

1. W trakcie jednego tygodnia będzie miało miejsce przynajmniej 20 odbiorów, nie mniej niż 4 odbiory 

dziennie frakcji balastowej i energetycznej (odpad bela, luz), przy czym kolejność realizacji 

odbiorów ustalać będzie Zamawiający. 

2. Załadunek będzie odbywał się na samochody/platformy podstawione na teren Zakładu przez 

Wykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru frakcji energetycznej na bieżąco, w sposób ciągły, od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w godzinach od 6:00 do 17:00. Zamawiający zastrzega 

możliwość odbioru odpadów, w soboty po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z Wykonawcą. 

4. Odbiór następować będzie z terenu opisanego w § 4 transportem zorganizowanym przez 

Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu 

oraz rozładunku. 

5. Załadunek odpadu na podstawione przez Wykonawcę samochody jest obowiązkiem Zamawiającego. 

6. Odbierany przez Wykonawcę przedmiot umowy będzie ważony w miejscu  wskazanym w § 4 

na zalegalizowanej wadze samochodowej. Dla określenia wagi odbieranego przedmiotu umowy, 

pojazd Wykonawcy musi być zważony przed wjazdem na teren wskazany w § 4. 

7. Dokument w postaci dowodu ważenia wygenerowany u Zamawiającego będzie stanowić wyłączną 

podstawę do określenia masy odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.  

8. Waga brutto pojedynczego pojazdu wyjeżdżającego z odpadami nie może przekraczać 60 Mg oraz 

odległość pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie może przekraczać 16 m. 

9. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przejmuje on 

odpowiedzialność za przejęte odpady, należyte postępowanie z nimi i skutki z tego wynikające. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za utratę, ubytki 

oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów z zakładu i w trakcie rozładunku 

odpadów, magazynowania odpadów do czasu zakończenia wykonania usługi stanowiącej przedmiot 

niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca ponosi  

w szczególności odpowiedzialność za działania, zaniechania swojego personelu oraz przewoźników.  

 

V. CENA 

§6 

1. Cena całkowita z tytułu wykonania umowy w okresie jej obowiązywania, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ……....…..2020 r. stanowiącą załącznik numer 2 nie przekroczy kwoty 

............................ zł [wartość brutto]. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy liczone będzie jako iloczyn ilości odebranych od Zamawiającego 

odpadów tj. ich wagi netto oraz stawki jednostkowej (zł/Mg) w wysokości: 

  …………………   [słownie..............] zł/Mg netto. 

3. Do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z uregulowaniem ust. 2 powyżej, doliczany będzie podatek 

VAT w wysokości określonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przewidzianego do zagospodarowania 

odpadów przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje ani roszczenie  

o wykonanie umowy w całości ani roszczenie odszkodowawcze, których niniejszym się zrzeka. 

 

VI. PŁATNOŚCI 

     §7 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych [miesiąc kalendarzowy], z dołu, na postawie faktury Wykonawcy w terminie  

30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 

2. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek  
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w wysokości ustawowej. 

4. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę jest rachunkiem zgłoszonym w organie 

podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT – Biała Lista Podatników. Płatność 

będzie odbywała się za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment). 

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie lub 

wykreśleniu rachunku bankowego wskazanego w wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista) lub 

o utracie statusu czynnego podatnika VAT w terminie 2 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności. 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

w treści obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118) oraz załącznika I 

do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

W przypadku zmiany statusu Zamawiający zobowiązuje się do przedłużenia aktualizacji 

oświadczenia. 

 
VII. TERMINY 

§8 

1. Umowę zawarto na czas określony tj. na okres czasu, w którym Wykonawcy zostanie przekazana 

masa frakcji energetycznej wskazana w ofercie Wykonawcy z dnia ...............2020 r. tj. w ilości 

21.000 Mg, jednakże nie dłużej niż na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 01.10.2020 r. do  

30.09.2021 r. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 

3. Umowa może zostać rozwiązana jednostronnie przez każdą ze Stron poprzez jej wypowiedzenie. 

Ustala się 3-miesięczny okres wypowiedzenia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach: 

a) nieprzestrzegania przez Wykonawcę regulaminu świadczenia usług lub innych uregulowań, 

tj. instrukcji prowadzenia składowiska lub przepisów prawa powszechnie obowiązujących,  

w tym zmiany przepisów prawa dot. możliwości składowania frakcji energetycznej odpadów, 

b) stwierdzenia podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez Zamawiającego braku instalacji 

opisanej we wskazanym przez Wykonawcę zezwoleniu do przeprowadzenia procesów 

przetwarzaniu i przygotowaniu do dalszego odzysku, w tym recyklingu w procesie R1 i/lub 

R12, bądź unieszkodliwiania w procesie D10 w drodze przekształcenia termicznego 

przedmiotu zamówienia, 
c) naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków opisanych w § 5, 

d) braku odbioru przez Wykonawcę frakcji energetycznej w terminach lub ilościach opisanych 

w umowie, 

e) wygaśnięcia zezwoleń wydanych Wykonawcy, o których mowa w §2 ust. 1, 

f) zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na odzysk/unieszkodliwianie odpadów. 

5. Rozwiązanie umowy, bez względu na sposób, wymaga - pod rygorem nieważności - zachowania 

formy pisemnej. 

 

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§9 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:  

  ………........….. w kwocie brutto ……………….. zł. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 2% ceny całkowitej brutto, za 

całkowite wykonanie niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zostanie zwolniony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni 

od dnia wykonania umowy przez Wykonawcę i uznania jej przez Zamawiającego za należycie 

wykonaną.  

4. Zamawiający uzna zamówienie za należycie wykonane po realizacji ostatniego odbioru tj.  

w momencie otrzymania wszystkich dokumentów opisanych w § 2 ust. 7. 
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IX. PRZEDSTAWICIELE STRON 

§10 

1. Zamawiający wskazuje osoby do kontaktów bieżących w toku realizacji niniejszej umowy: Pan 

Jacek Turski tel. 605 787 922, e-mail: jacek.turski@pgkslupsk.pl oraz Pan Jacek Cendecki 

tel. 693 393 951, e-mail: jacek.cendecki@pgkslupsk.pl . 

2. Wykonawca wyznacza ............................  tel. ………………. e-mail ……….. jako osobę 

uprawnioną do reprezentowania go w czasie wykonania umowy. 

3. Przedstawiciele wymienieni w ust. 1 i 2 nie są upoważnieni do dokonywania zmian, czy 

rozwiązania umowy. 

 

X. POWIADOMIENIA 

§11 

1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą pocztą, 

faksem, e-mailem na następujące adresy: 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk 

tel. 59/ 843 40 22 

fax 59/ 84 17 149 

e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl  

 

Wykonawca: 

……………….. 

……………….. 

tel. ............... 

fax…............ 

e-mail:.......... 

2. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo: 

a) przyjęte bezpośrednio - z dniem odbioru, 

b) przesyłane pocztą i/lub posłańcem - z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia po 

dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe adresy - z dniem upływu terminu odbioru 

drugiego awiza, 

c) doręczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej  zmianie adresów, 

siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

 

XI. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

§12 

1. Treść oraz wykonanie niniejszej umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) oraz ustawy z dnia  

25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1446) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).  

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane finansowe i inne wynikające z realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa.  

3. W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji 

określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu,  

a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, lub jego klientów bądź kontrahentów, których ujawnienie mogłoby narazić 

Zamawiającego na szkodę, o których Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji realizacji 

niniejszego zamówienia a w szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, 

technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących 

się do strategii, personelu, spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub innych 

mailto:jacek.turski@pgkslupsk.pl
mailto:jacek.cendecki@pgkslupsk.pl
mailto:sekretariat@pgkslupsk.pl
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informacji posiadających wartość gospodarczą stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przede wszystkim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§13 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i są one możliwe w zakresie:  

a) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku gdy Zamawiający nie wypłacił 

Wykonawcy z tytułu wykonania umowy całkowitej kwoty wskazanej w Formularzu Oferty 

Wykonawcy z dnia ……………2020 r., 

b) zmiany przedstawicieli wymienionych w paragrafie 10, 

c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

d) zmiany sposobu zbierania/ gromadzenia odpadów, tj. z samochodów na inny sposób,  

e) zmiany wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących 

gospodarowania odpadami, 

f) zmiany stawki podatku VAT, 

g) zmiany określenia odpadów wprowadzonych w wyniku zmian stosownych przepisów prawa. 

2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 

§14 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 

r. poz. 1843 ze zm.). 

 

§15 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§16 

1. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Załącznikami do umowy będącymi jej częścią są: 

1) Opisane w § 1 ust. 2 decyzje wydane Wykonawcy, 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ………….2020 r., 

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - nr sprawy …/T/2020, 

4) Wzór dokumentu potwierdzającego odzysk/unieszkodliwianie. 

 

 

Zamawiający             Wykonawca 
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Załącznik nr 4 do umowy nr …/T/2020 z dnia ……………………….. 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE 

ODZYSKU/UNIESZKODLIWIANIA 

(niewłaściwe skreślić) 

 

 

1. Dotyczy realizacji umowy nr:  

 

 

 

2. Instalacja w której przeprowadzono proces odzysku/unieszkodliwiania:  

 

 

 

3. Proces:  

 

odzysku □ unieszkodliwiania □  

 

Symbol R/Symbol D:  

 

4. Kod odpadu:  

 

 

5. Ilość odpadów, dla których przeprowadzono (tj. rozpoczęto i zakończono) proces odzysku/  

 

unieszkodliwiania:  

 

Ilość (Mg):  

 

6. Miesiąc, w którym proces odzysku/unieszkodliwiania został przeprowadzony (tj. rozpoczęty i 

zakończony):  

 

Miesiąc:  

 

7. Oświadczenie Wykonawcy:  

 

Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą informacje podane w polach 1 – 6 są pełne i dokładne.  

Oświadczam ponadto, że proces odzysku/unieszkodliwiania odpadów opisanych w polach 4 – 5 

został przeprowadzony (tj. rozpoczęty i zakończony) w miesiącu wskazanym polu 6 przez 

instalację wymienioną w polu 2.  

 

 

 

Data, podpis i pieczęć  

 


