UMOWA
o wywóz nieczystości płynnych

zawarta w dniu………………………………………………………w Daszynie pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………..
zam. ............................................................................................................................,
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. z siedzibą
w Daszynie, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000444154,
NIP 507-009-10-80, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Ryszarda
Wojciechowskiego,
zwanym dalej „Przedsiębiorstwem”
§ 1.
Przedsiębiorstwo zobowiązuje się wykonać na rzecz Zleceniodawcy usługę
opróżnienia zbiornika nieczystości płynnych usytuowanego na terenie posesji
w…………………………………………………………………………………………………
oraz wywozu nieczystości do stacji zlewowej.
§ 2.
Odbiór nieczystości płynnych dokonywany będzie pojazdem specjalistycznym
Przedsiębiorstwa, które ponosi odpowiedzialność za odpowiednie ich zabezpieczenie
w transporcie i przekazanie w miejsce składowania.
§ 3.
Świadczenie nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na tę usługę
dokonanym osobiście przez Zleceniodawcę w siedzibie Przedsiębiorstwa,
telefonicznie lub korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty e-mail).
§ 4.
Przedsiębiorstwo zapewnia wykonanie usługi w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty zgłoszenia zapotrzebowania.
§5
1. Zapłata wynagrodzenia za wywiezione nieczystości płynne nastąpi każdorazowo
na podstawie wystawionej przez Przedsiębiorstwo faktury VAT z 14-dniowym
terminem płatności.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie podpisem przez
odbiorcę usługi dokumentu stwierdzającego ilość odebranych nieczystości
płynnych i datę wykonania usługi.
§6
1. Zleceniodawca zobowiązany jest regulować opłaty za każdy wywieziony m3
nieczystości płynnych zgodnie z aktualną ceną zawartą w cenniku

zamieszczonym każdorazowo na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
Na dzień zawarcia umowy cena wywozu 1 m3 nieczystości płynnych wynosi
.................... zł.
2. Zmiana ceny nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty
odsetek ustawowych.
§ 6.
1. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
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§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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