
U M O W A

NA   WYWÓZ   NIECZYSTOŚCI   PŁYNNYCH  

Nr     /NP/2017

Zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kościuszki  5,   23-420 Tarnogród,  

NIP 918-215-18-95, Regon 060708755, KRS 0000372311

zwanym dalej Zleceniobiorcą w imieniu którego działa:

Prezes Zarządu - Ryszard Wlaź

a:    …………………

      ul. ……………………

      ………………………

     NIP: ………………., REGON: ………………., KRS: ………………

zwanym dalej Zleceniodawcą.

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wywozu nieczystości

płynnych z szamba znajdującego się przy ………………, 23-420 Tarnogród.

2. Zadania  Zleceniobiorcy  obejmują  wywóz  nieczystości  płynnych  i  zrzut  do

oczyszczalni ścieków.

§ 2

Termin świadczenia usług wywozu nieczystości płynnych strony określają na:

1. Rozpoczęcie dnia: ………………… r.

2. Zakończenie dnia: czas nieokreślony, za wypowiedzeniem jednomiesięcznym.

§ 3
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1. Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy

wynagrodzenie  za  wywóz  nieczystości  płynnych  na  oczyszczalnię  ścieków  w

odległości  do 7 km kwotę  15,67 zł.  netto plus  aktualnie obowiązujący podatek

VAT za 1 m3  ścieków + transport  powyżej 7 km w kwocie 3,05 zł.  netto plus

aktualnie obowiązujący podatek VAT za 1 kilometr. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w kasie Zleceniobiorcy lub przelewem na rachunek

bankowy:  BS  Tarnogród  28  9637  0001  2001  0000  0505  0002  w  terminie

określonym na fakturze.

§ 4

1. Zleceniobiorca  nie  może  powierzyć  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy

osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie. 

2. W razie naruszenia postanowienia § 1 Zleceniodawca może od umowy odstąpić ze

skutkiem natychmiastowym.

§ 5

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy

pisemnej.

§ 6

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich

zmianach  nazwy  i  adresu  w  ciągu  7  dni  od  zmiany  nazwy  lub  miejsca

zamieszkania/prowadzenia  działalności.  Brak  informacji  o  zmienionych  danych

spowoduje przesyłanie korespondencji oraz faktur zgodnie z danymi posiadanymi

przez ZLECENIOBIORCĘ, ze skutkiem doręczenia.

2. Zmiany  adresów  zamieszkania/prowadzenia  działalności  stron  nie  wymagają

aneksowania.

§ 7
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W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  będą  miały

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową spory, strony poddają pod

rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Biłgoraju. 

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.
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