UMOWA Nr …………..
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
zawarta w dniu ………………....... pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Stal-Gaz” Spółka Jawna
Jan i Zbigniew Makarewicz
ul. Kętrzyńska 47; 11-200 Bartoszyce
REGON 510270450,
NIP 743-10-00-729,
zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez: Zbigniewa Makarewicza
a …………………………………………………………….……………………………………………..……
zam. ………………………………………………………….……………………………………………..…..
jako Zleceniodawcą, o następującej treści:
§ 1.
1. Zleceniobiorca oświadcza, że realizuje zadania z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych z terenu …………………………………………………………………
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości / korzystającym z nieruchomości,
położonej w ……………………………. , przy ulicy ……………………..…………………..………….,
na której znajduje się zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych.
§ 2.
1. Zleceniodawca zleca, zaś Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać z posesji Zleceniodawcy
położonej w ……………………………… przy ulicy ………………...…………………… nr …………
usługi polegające na opróżnianiu zbiornika bezodpływowego (szamba) o pojemności ……………… m3
i wywożenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Bartoszycach .
2. Opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu przez
Zleceniodawcę konieczności wykonania usługi pod nr 89 762 61 59 lub 605 063 115 lub 697 760 060
lub 603 596 927.
§ 3.
Zleceniodawca jest zobowiązany do:
a) zapewnienia wjazdu na teren nieruchomości pojazdu asenizacyjnego o ciężarze całkowitym do
15 ton, w sposób umożliwiający zrzucenie do wlotu zbiornika bezodpływowego przewodu
urządzenia zasysającego;
b) gromadzenia w zbiorniku bezodpływowym wyłącznie ścieków bytowych, z wyłączeniem olejów,
smarów, lakierów i innych substancji ropopochodnych oraz frakcji stałych o rozmiarach do 50 mm,
mogących wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo procesu technologicznego oczyszczania ścieków;
c) niedoprowadzania do stężenia gromadzonych nieczystości zagrażającego funkcjonowaniu
oczyszczalni ścieków;
d) zapewnienia podczas realizacji usługi obecności osoby pełnoletniej.
§ 4.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do :
a) uzgodnienia terminu wykonania usługi;
b) wykonania usługi w uzgodnionym terminie;

§ 5.
1. Zleceniobiorca przy opróżnianiu zbiorników jest uprawniony do badania ścieków metodą
organoleptyczną i dokonania oceny sensorycznej na zawartość substancji zagrażających funkcjonowaniu
oczyszczalni ścieków.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia obecności w ściekach substancji wpływających szkodliwie na
technologię biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni, Zleceniobiorca ma prawo odmówić
odbioru tych nieczystości.
3. Na żądanie Zleceniobiorca obowiązany jest do przeprowadzenia na koszt Zleceniodawcy, badań składu
chemicznego i biologicznego zakwestionowanych ścieków.
4. Jeżeli wynik badania składu chemicznego i biologicznego ścieków określa stan nieczystości
w granicach obowiązujących norm, Zleceniobiorca ponosi koszty przeprowadzonych badań.
§ 6.
1. Zleceniodawca zobowiązany jest regulować opłaty za wywóz nieczystości płynnych zgodnie z aktualnie
obowiązującym cennikiem.
2. Zmiana ceny nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
§ 7.
1. Zleceniobiorca za wykonaną usługę wystawiał będzie fakturę VAT, którą doręcza
Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od dnia realizacji zlecenia.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić opłatę za opróżnienie zbiornika w terminie 14 dni od dnia
wystawienia faktury VAT. Zwłoka w zapłacie należności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych.
§ 8.
1. Umowę zawiera się na czas nieoznaczony.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 1-miesięcznym wypowiedzeniem.
3. Zleceniobiorca uprawniony jest do jednostronnego, bez zachowania terminu wypowiedzenia rozwiązania
umowy w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z zapłatą należności wynikających z dwóch
dostarczonych Zleceniodawcy faktur.
4. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz.922)
w celu prawidłowej realizacji zapisów niniejszej umowy oraz ochrony praw przysługujących
Zleceniobiorcy.
§ 9.
W sprawach umową nie uregulowanych odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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