IDENTYFIKATOR ………

UMOWA
zawarta w dniu ……………. pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Puławach ul. Dęblińska 2,
24-100 Puławy, zarejestrowanym w Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydz. Gospodarczy Nr KRS
0000016640, NIP 716-000-48-03, kapitał zakładowy 16 142 500 zł, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasz
Wadas, zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,

………………………………………………………………………………………………………….
(oznaczenie przedsiębiorcy - osoba prawna, instytucja, osoba prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej)

………………………………………………………………………………………………………….
(adres przedsiębiorcy zgodny z danymi rejestrowymi, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz
wspólników spółek cywilnych należy podać adres miejsca zamieszkania)

reprezentowanym/ ną przez .....................................................................................................................
(jeżeli w imieniu przedsiębiorcy działa pełnomocnik należy powołać podstawę umocowania)

zarejestrowanym/ ną w ............................................................................................................................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać dane adresowe Sądu prowadzącego rejestr
oraz nadany numer w rejestrze, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych
dane adresowe organu prowadzącego rejestr oraz nadany przedsiębiorcy numer w tym rejestrze).

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”, będącym/ nie będącym* podatnikiem podatku VAT i posiadającym
nr identyfikacyjny NIP ………………… / REGON………………..
§1
1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania odpłatne stałe świadczenie usług komunalnych
w zakresie wywozu nieczystości stałych gromadzonych :
Rodzaj usługi

Jednostka
miary

Ilość
Adres posesji
pojemników

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH - ……………. …………….. ………………….

2.Pojemniki stanowią własność Zleceniobiorcy/Zleceniodawcy*.
3.Zleceniodawca może zlecić Zleceniobiorcy wykonanie innych usług niż określone w pkt 1 m.in. wywóz nieczystości niesegregowanych
gromadzonych w pojemnikach innych niż w/w, worków, odpadów pochodzących z pielęgnacji zieleni, gruzu czystego tj. czysty gruz
ceglany, betonowy, glazura, gruzu zanieczyszczonego i innych odpadów.

§2
Usługi wykonywane będą przez Zleceniobiorcę w terminie……………………………………………………………...
§3
1.Wykonanie usługi będzie potwierdzane (czytelnym podpisem lub imienna pieczątką i podpisem) przez zleceniodawcę lub osobę przez
niego upoważnioną a w przypadku jego nieobecności potwierdzenia wykonania usługi dokona załoga obsługująca zleceniodawcę
zgodnie z przyjętym przez strony w § 2 harmonogramem lub odrębnym „zgłoszeniem”. Wzór upoważnienia stanowi załącznik Nr 1 do
umowy
2.Potwierdzenie wywozu wymienione w pkt 1. stwierdza jakościowe i ilościowe wykonanie usługi, które nie podlega reklamacji
w późniejszym terminie.

§4
1.Cena za wywóz nieczystości stałych komunalnych wynosi:

Rodzaj usługi

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH - ……………………

Cena

(zł)

Jednostka

netto

miary

……………..

……………..

Adres posesji

……………….

2,Wyżej wyszczególnione ceny podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług „VAT”.
3.Usługa niniejsza nie obejmuje wywozu nieczystości stałych komunalnych gromadzonych luzem. Zleceniobiorca może dokonać
wywozu w/w nieczystości w miarę posiadanych możliwości za dodatkowym potwierdzeniem i odpłatnością.
§ 5
1.Zmiana ceny następować będzie w drodze pisemnej w formie aneksu do niniejszej umowy.

2.Pisemna odmowa przyjęcia nowych cen będzie równoznaczna z wypowiedzenie umowy przez Zleceniodawcę z zachowaniem
okresu wypowiedzenia określonego w § 11 ust. 2.
§ 6
Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:
1.Zapewnienie wywozu nieczystości stałych komunalnych gromadzonych w pojemniku w terminie podanym w § 2 niniejszej umowy.
2.Zgarnięcie i zabranie nieczystości rozsypanych podczas załadunku.
3.Postawienie opróżnionego pojemnika na poprzednie miejsce.
§ 7
Do obowiązków Zleceniodawcy należy:
1.Zapewnienie wolnego i utwardzonego dojazdu do pojemnika tak aby maksymalnie ułatwić podjazd i załadunek nieczystości.
2.Dbałość o należyty stan techniczny i sanitarny
pojemników, a także materialna odpowiedzialność za ich zaginięcie
w przypadku gdy pojemniki należą do Zleceniobiorcy..
§8
1.Rozliczanie wykonanych usług odbywać się będzie na podstawie wystawionej przez zleceniobiorcę faktury wraz z dołączonym do
niej potwierdzeniem wykonania.
2.Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczania należności za wykonane usługi w terminie czternastu dni licząc od daty wystawienia
faktury na konto Nr 09124024121111000036107038 w Banku PEKAO S.A. I O / Puławy lub bezpośrednio w kasie ZUK Sp. z o.o.
ul. Dęblińska 2 albo innej placówce zajmującej się obrotem pieniężnym.
§9
Za nieterminowe uiszczenie należności zleceniobiorca naliczać będzie odsetki ustawowe
§ 10
Strony zastrzegają sobie prawo kontroli realizacji warunków umowy przy udziale drugiej strony.
§ 11
1.Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta jest na czas nieokreślony.
2.Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego
na koniec miesiąca kalendarzowego.
3.W przypadku rozwiązania umowy, w sytuacji gdy właścicielem pojemnika jest Zleceniobiorca, Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić
pojemnik /pojemniki/ właścicielowi.
§ 12
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają orzecznictwu właściwego miejscowo Sądu Rejonowego lub Sądu
Gospodarczego.
§ 13
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 15
Załącznikiem do umowy jest:
1) odpis aktualny rejestru przedsiębiorców KRS;
2) odpis aktualny rejestru fundacji, stowarzyszeń, innej organizacji społecznej lub zawodowej KRS;
3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
4) inne: …………………………………………………………………..
* właściwe zakreślić.

*/ niepotrzebne skreślić

ZLECENIOBIORCA:

ZLECENIODAWCA:

