
   U M O W A 

 

zawarta w dniu …………….. w Puławach pomiędzy:  

Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2 zarejestrowanym  

w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

16640, kapitał zakładowy w wysokości 21 728 500 zł reprezentowanym przez Prezesa Zarządu mgr inż. Tomasz Wadas, 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, będącym płatnikiem podatku VAT   i posiadającym nr identyfikacyjny 

NIP 716-000-48-03.  

 

a Panem/ Panią …………………………  PESEL …………………………. 

 

zamieszkałym/ łą w ……………………. przy ul. ………………………….. 

 

nr domu ……. nr mieszkania …………zwanym dalej Zleceniodawcą, treści następującej: 

§ 1 

1.    Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę wywozu gruzu budowlanego  z 

………………………………. w ilości………… w pojemniku Zleceniobiorcy. 

2. Zleceniobiorca podstawi pojemnik o pojemności 3 m
3
 w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę tj. 

…………………………………….. na okres 2 dni roboczych od daty podstawienia kontenera. 

§ 2 

1. Usługa obejmuje wyłącznie wywóz gruzu budowlanego.  

2. Zleceniobiorca zapewnia na żądanie Zleceniodawcy możliwość uczestniczenia przy rozładowaniu pojemnika.  

3. Zleceniodawca potwierdza wykonanie usługi na “Potwierdzeniu wywozu”. 

4. Usługa zostanie wykonana przez Zleceniobiorcę po uprzednim powiadomieniu przez Zleceniodawcę  o 

umieszczeniu gruzu budowlanego w pojemniku następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2.  

5. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę karą umowną w wysokości 260 zł za każdy dzień 

przetrzymywania pojemnika, ponad termin, o którym mowa w § 1 pkt.2. 

6. W przypadku niezapełnienia pojemnika w terminie, o którym mowa w § 1 pkt.2,  Zleceniobiorca odbierze pojemnik, 

a kosztami związanymi z wywozem obciąży Zleceniodawcę. 

 

 

 

 

§ 3 

1. Cena za wywóz 1 m
3 

odpadów wynosi: 

Rodzaj usługi Cena (zł) brutto Jednostka miary 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH – GRUZ 70,00 m3 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH - GRUZ ZANIECZYSZCZONY ( gruz 

zawierający elementy izolacji, drewno, asfalt,  suporeks)   

120,00 m3 



*Poza granicami administracyjnymi miasta Puławy do usługi odbioru odpadów doliczony dojazd 

4,32zł/km(brutto) 

2. Ceny, o których mowa w pkt.1 obejmują podatek VAT. 

§ 4 

1. Należności za wykonaną usługę Zleceniodawca wpłaci w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury do kasy 

Zleceniobiorcy lub na jego rachunek bankowy – Bank Pekao S.A.                       I  O/ Puławy Nr 09 1240 2412 1111 

0000 3610 7038. 

2. Niedotrzymanie terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę. 

§ 5 

1.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają orzecznictwu Sądu Rejonowego                w Puławach. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZLECENIOBIORCA:      ZLECENIODAWCA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


