UMOWA Nr DA/NP/……./………..
zawarta w dniu ………………..r w Jelczu-Laskowicach, pomiędzy :
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach przy ul. Techników 8
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000105669. NIP: 9121591648, REGON: 931116963
reprezentowaną przez:
Władysława Czubaka – Prezesa zarządu
zwaną dalej „ ZAKŁADEM „
a
Panią/Panem/Firmą …………………………………….. zamieszkałą/łym/z siedzibą przy
ul. …………………………. w …………………………………..
posiadającą/ym numer PESEL: ………………………… lub NIP………………………
będącym/cą właścicielem / użytkownikiem nieruchomości położonej w
……………………………. przy ul. ………………………………..
zwanym dalej „ ZLECENIODAWCĄ „
§ 1.
1.
2.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zakład usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych
z wyżej wymienionej nieruchomości Zleceniodawcy.
Pod pojęciem nieczystości płynnych rozumie się ścieki bytowo - gospodarcze, które powstają głównie
z metabolizmu ludzkiego oraz działalności gospodarstw domowych. Nie będą odbierane odpady z
separatorów, osady z przydomowych oczyszczalni ścieków i ścieki z szamb które mają postać osadów
§ 2.

1.
2.

3.

4.

5.

Nieczystości płynne powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu bezodpływowych
szczelnych zbiornikach znajdujących się na terenie posesji z utwardzonym i łatwo dostępnym dojazdem.
Zleceniodawca deklaruje, że nie będzie wprowadzać do zbiornika na nieczystości płynne: odpadów stałych,
odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących
i toksycznych odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali i
sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych i innych mogących wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo
procesu technologicznego oczyszczania ścieków.
Zleceniodawca deklaruje, że jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych nie będzie
przekraczać dopuszczalnych stężeń, które zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja
1999r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie
komunalne. /Dz. U. Nr 50 poz. 501 z 1999r., z późniejszymi zmianami/. Natomiast stężenie BZT5, ChZT,
fosforu ogólnego i zawiesiny w ściekach nie mogą przekraczać następujących wartości odpowiednio:
600gO2/m3, 1000gO2/m3, 15gP/m3 i 600g/m3.
W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień ust.1 do 4 Zakład ma prawo odmówić
wykonania usługi bez konieczności rozwiązywania umowy, chyba że Zleceniodawca niezwłocznie usunie
stwierdzone nieprawidłowości.
W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień ust. 2 oraz w przypadku przekroczenia stężenia
zanieczyszczeń jednego lub więcej ze wskazanych w ust.3 wskaźników, Zakładowi przysługiwała będzie kara
umowna w wysokości 150% jednorazowych kosztów świadczonej usługi według wartości wyliczonej zgodnie z
§ 4 ust.1.
§ 3.

1.
2.

Zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia zamówienia na wykonanie usługi w dniach pracy Zakładu
osobiście w siedzibie Zakładu, pisemnie, telefonicznie 71 3035234 lub e-mailowo: sekretariat@zgk-jelcz.pl
Usługa zostanie zrealizowana przez Zakład w pierwszym wolnym terminie, najpóźniej do trzech dni roboczych,
od dnia złożenia zamówienia przez Zleceniodawcę.
§ 4.

1.

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności za wywóz nieczystości płynnych obliczonej jako
iloczyn ilości wywiezionych m³ i obowiązującej ceny za wywóz 1m³ określonej w aktualnym cenniku
Zakładu. Cennik dostępny jest na stronie www.zgk-jelcz.pl

2.

Przed zawarciem umowy Zakład informuje Zleceniodawcę o obowiązujących na dzień podpisania umowy
cenach. Zleceniodawca potwierdza fakt zapoznania się z obowiązującymi cenami podpisując niniejszą umowę.
§ 5.

1.

2.
3.

4.
5.

Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zakładowi należność wynikającą z tytułu każdorazowo
wykonanej usługi w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty
uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zakładu.
Po upływie terminu płatności Zakład będzie naliczał odsetki ustawowe za zwłokę w płatności
W przypadku niezapłacenia przez Zleceniodawcę należności za wykonane wcześniej usługi Zakład ma prawo
wstrzymać się ze świadczeniem usług do momentu uregulowania całej należności przez
Zleceniodawcę bez konieczności dodatkowego informowania Zleceniodawcy.
Wpłat o których mowa w pkt.1 można dokonać na konto wskazane na fakturze VAT.
Zleceniodawca upoważnia Zakład do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
§ 6.
W przypadku zmiany czynników mających wpływ na wysokość ceny za świadczone usługi Zakład dokona
zmiany ceny bez konieczności zmiany umowy.

1.
2.
4.
3.

§ 7.
Umowę niniejszą zawarto na czas nieokreślony.
Umowa może być rozwiązana przez strony na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym
wypowiedzenie zostało dokonane.
Z dniem zawarcia niniejszej umowy wygasają pomiędzy stronami umowy wcześniej zawarte w zakresie odbioru
nieczystości płynnych.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Ustawa z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Uchwała Nr XXXVI/215/97 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia
22.03.1997 w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście i gminie, Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących
mienie komunalne. /Dz. U. Nr 50 poz. 501 z 1999r. z późniejszymi zmianami/, oraz przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 9.
1. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.
2. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zakładu.
§ 10.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących, egzemplarzach po jednym dla
ze stron.
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