Umowa
w zakresie wywozu nieczystości płynnych
zawarta w dniu ........................... pomiędzy:
Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o. o.

w Baborowie, ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 10147, NIP 748-000-24-38,
REGON: 530585622, reprezentowanym przez :
Prezesa Zarządu – Panią Annę Bunczek-Mróz
zwanym w umowie Usługodawcą
a
Panem/ią/nazwa firmy …………………………………………………….........................................................
zamieszkałym/łą/z siedzibą przy ul. ....................................... w ……….......................................................
będącym/cą właścicielem / użytkownikiem nieruchomości położonej w ………………..................................
przy ul. ………………………………………..…………….……
PESEL: ..............................................
NIP…………………………………..
zwanym w umowie Usługobiorcą
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.

1. Usługodawca zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości
płynnych o charakterze bytowo-gospodarczym pochodzących z gospodarstwa domowego Usługodawcy
ze zbiornika bezodpływowego o pojemności.......................................................m 3 z następujących
posesji:.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Umowa nie obejmuje odbioru nieczystości płynnych, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj:
1) odpadów stałych (żwiru, piasku popiołu, szkła, tekstyliów itp.),
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą (żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół, itp.),
3) substancji palnych i wybuchowych,
4) substancji żrących i toksycznych, w szczególności mocnych kwasów i zasad,
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów leczniczych,
stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, laboratoriów prowadzących badania
z materiałem zakaźnym.
3. Usługobiorca deklaruje, że jakość nieczystości płynnych wprowadzonych do urządzeń Usługodawcy nie

będzie przekraczać dopuszczalnych stężeń, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów.

4. Wywóz nieczystości płynnych, o których mowa w ust 1 będzie się odbywał pojazdami asenizacyjnymi
Usługodawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, ze zbiornika znajdującego się na posesji
Usługobiorcy wskazanej w § 1 ust. 1. Czas oczekiwania na usługę może ulec wydłużeniu
w szczególnych przypadkach tj.: awaria na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych awarii pojazdu
asenizacyjnego itp.
5. Usługodawca oświadcza, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności na świadczeniu usług
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych oraz umowy na
wprowadzanie nieczystości płynnych do stacji zlewnej.
6. Usługodawca zastrzega możliwość opóźnień w realizacji zleceń z uwagi na niesprzyjające warunki
atmosferyczne.

7. Usługodawca zapewnia możliwość składania zleceń telefonicznych pod numerem telefonu
77 403 69 66 lub 77 403 69 82 wew. 22 w poniedziałek od godz. 7 00-1700, od wtorku do czwartku
od godz.700 -1500, w piątek od godz. 700-1300.
8. Usługobiorca zapewni bezkolizyjny dojazd do zbiornika w celu jego opróżnienia.
9. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usług w przypadku stwierdzenia przez kierowcę pojazdu
lub upoważnionego pracownika Usługodawcy niemożliwości jej wykonania z przyczyn technicznych,
drogowych lub lokalizacyjnych.
10. W przypadku ewentualnego wyrządzenia szkody przez Usługodawcę zamówionym pojazdem
specjalistycznym (asenizacyjnym) z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, Usługodawca nie
ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
§ 2.

1. Odpłatność z tytułu świadczonych usług określonych w § 1 będzie następowała na podstawie iloczynu
faktycznie wywiezionej ilości ścieków i obowiązującej stawki, która w dniu zawarcia

umowy

wynosi .......................... zł/m³ + VAT.
2. Do wymienionych cen w ust.1 Usługodawca będzie doliczał podatek od towarów i usług na zasadach

i

w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3. Zapłata za wykonanie usługi będzie następowała w terminie 14 dni od daty dostarczenia
wystawionej Usługobiorcy faktury, za każdorazowo wykonaną usługę wg zasad
przelewem na rachunek bankowy nr konta 32 8866 0006 2001 0000 0185

prawidłowo

określonych w ust. 1

0001 lub w kasie zakładu

przy ulicy Krakowskiej 1 w Baborowie.
4. Zmiana stawki określonej w ust. 1 może ulec zmianie i nie wymaga wypowiedzenia warunków
umowy.
5. Usługodawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za nieterminową realizację
poprawnie wystawionych faktur oraz kosztów wezwań do zapłaty zwanymi również kosztami
wysyłki.
6. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Usługobiorcy.
§ 3.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Niniejsza umowa może być rozwiązana z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania kolejnej usługi wywozu nieczystości płynnych, jeżeli
Usługobiorca posiada wymagalne zobowiązania wobec Usługodawcy.
4. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Usługobiorca nie będzie
przestrzegał obowiązków dotyczących składu, stanu i zawartości nieczystości płynnych.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Usługobiorca zalega w opłacie należności ponad 30 dni.
§ 4.
1. W przypadku niemożliwości wykonania usługi z winy Usługobiorcy (brak dojazdu, drogi utwardzonej,
nieodśnieżonej itp.) Usługobiorca ponosi koszty związane wówczas z przejazdem pojazdu zgodnie
z cenami obowiązującymi u Usługodawcy w tym zakresie.
2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar
umownych.
§ 5.
1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszej umowy.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w związku lub w wyniku
realizacji postanowień niniejszej umowy, która stanowi podstawę prawną do ich przetwarzania.
3. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie przez Usługodawcę osobom trzecim informacji lub danych
związanych z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej umowy wypadku gdy z żądaniem ich ujawnienia
zwrócą się uprawnione organy państwowe, sądy lub organy ścigania lub gdy konieczność ujawniania tych
danych/informacji wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§ 6.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 8.
Wszelkie spory wynikające z zawarcia i realizacji postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a w przypadku, gdyby polubowne rozwiązanie wynikłych sporów okazało się
niemożliwe, będą one rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Usługobiorca
…...................................................

Usługodawca
….......................................................

