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 w Lublinie VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS16640, NIP 716-000-48-03, kapitał zakładowy 16 142
500,00 zł., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu mgr inż. Tomasz Wadas, zwanym w dalszej
części umowy Zleceniobiorcą,
a Panem/ Panią …………………………… PESEL ………………..
zamieszkałym/łą w …………………………. przy ul ……………………
nr domu …….. nr mieszkania zwanym dalej Zleceniodawcą, treści następującej:
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania odpłatne stałe świadczenie usług
komunalnych w zakresie: …………………………………… w ilości …..szt.
z terenu posesji przy ul. ……………………………… /

w ……………….. Pojemnik stanowi

własność Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy*.
§2

Usługa będzie wykonywana przez Zleceniobiorcę: ……………………………………..; .
§3

1. Do obowiązku Zleceniodawcy należy zapewnienie dobrego i utwardzonego dojazdu do pojemnika
oraz dbałość o jego należyty stan techniczny i sanitarny, a także materialna odpowiedzialność za
jego zaginięcie w sytuacji gdy stanowi on własność Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca w pojemniku gromadzi wyłącznie nieczystości komunalne. Zleceniodawca nie ma
prawa wkładać do pojemnika: gruzu i złomu wielkogabarytowego, a także popiołu w ilości
przekraczającej 1/3 objętości pojemnika.
3. W dniu wykonania usługi Zleceniodawca ma obowiązek postawić pojemnik przed posesją, a
jeśli warunki uniemożliwiają takie udostępnienie pojemnika, w innym miejscu widocznym
i dostępnym dla zespołu odbierającego nieczystości stałe.
§4
1. Cena za wywóz nieczystości stałych komunalnych gromadzonych w pojemnikach jest ceną
zryczałtowaną brutto i wynosi ………….. zł za jednokrotny wywóz

jednego pojemnika.

Obciążenie Zleceniodawcy dokonywane będzie co miesiąc niezależnie od stanu napełnienia
pojemnika.
2.Powyższa cena zawiera podatek od towarów i usług VAT.

3.Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczania miesięcznych opłat z tytułu realizacji niniejszej
umowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący za pośrednictwem
Banku Spółdzielczego lub bezpośrednio w kasie ZUK Sp. z o.o. albo innej placówce zajmującej się
obrotem pieniężnym - przy wykorzystaniu książeczek opłat.
§5
1. Przedpłaty na usługi wywozu nieczystości stałych, które będą wykonywane w przyszłych terminach
- za okresy półroczne lub roczne danego roku kalendarzowego - będą rozliczane według cen
obowiązujących za okres, którego przedpłata dotyczy. Przedpłaty muszą być udokumentowane
fakturą VAT i w tym celu należy porozumieć się ze Zleceniobiorcą osobiście lub telefonicznie, nr
telefonu 886-20-18 w.109 lub 888-67-25.

2. Należności za faktury, o których mowa w pkt.1 można realizować za pośrednictwem Banku
Spółdzielczego lub bezpośrednio w kasie ZUK Sp. z o.o. ul. Dęblińska 2 z wykorzystaniem
książeczek opłat i z powołaniem się na numer wystawionej faktury.
§6
Niedotrzymanie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

§7
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do terminowego zgodnie z harmonogramem wywozu nieczystości
oraz postawienia pojemnika na miejsce, z którego został zabrany celem opróżnienia.
2. Jeśli termin wywozu przypada na dzień świąteczny lub wolny od pracy ustala się termin wywozu
na najbliższy dzień roboczy.
§8
1. Zmiany cen podawane będą w formie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
Banku Spółdzielczym na terenie miejscowości, której umowa dotyczy.
2. Odmowa przyjęcia nowych cen wymaga formy pisemnej i równoznaczna będzie
z wypowiedzeniem umowy przez Zleceniodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym
mowa w § 10 umowy.
§9
1. Umowa niniejsza obowiązuje z dniem podpisania i jest zawarta na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem
zmiany cen o której mowa w § 8 ust.1.
§ 10
Wypowiedzenie umowy może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku
nieuregulowania przez Zleceniodawcę należności określonych w § 4 i w terminie ustalonym w § 4 pkt.
2 niniejszej umowy.
W przypadku rozwiązania umowy, w sytuacji gdy właścicielem pojemnika jest Zleceniobiorca,
Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć pojemnik jego właścicielowi.
§ 11
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają orzecznictwu Sądu Rejonowego
w Puławach.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
ZLECENIOBIORCA:

ZLECENIODAWCA:

Oświadczenie
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w
Puławach danych osobowych zawartych w umowie dla potrzeb związanych z realizacją umowy
(podstawa prawna-ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

...........................................................
Podpis

