Umowa Nr......./.........
NA WYKONYWANIE WYWOZU KOMUNALNYCH NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
ZGROMADZONYCH W SZAMBACH PRZYDOMOWYCH.
Zawarta w dniu............................... pomiędzy:...................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
zamieszkałym /ą/ w ...........................................................................................................................................
NIP: ......................................................., PESEL.....................................................
a Gminnym Zakładem Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach
Wielkich - NIP: 557-15-21-485, REGON : 090002492. reprezentowanym przez :
Pana Romualda Andruszczaka Dyrektora Zakładu
zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie „
§1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wywóz komunalnych nieczystości płynnych z szamb
zlokalizowanych na terenie posesji Zamawiającego do oczyszczalni ścieków lub punktu zlewnego.
§ 2. Zamawiający każdorazowo będzie zlecał – zamawiał usługę, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje
się do wywozu komunalnych nieczystości płynnych w terminie nie dłuższym niż cztery dni licząc od dnia
złożenia zamówienie.
§ 3. 1 Przyjmujący zamówienie każdorazowo za wykonaną usługę będzie wystawiał fakturę VAT
Zamawiającemu, przyjmując do wyliczenia należności obowiązujące ceny w tut. Zakładzie.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty otrzymanej faktury VAT w terminie 14 dni licząc od daty
jej otrzymania.
3. Przyjmujący zamówienie ma prawo w przypadku nie dokonania zapłaty wystawionej faktury w
ustalonym terminie przez Zamawiającego do wstrzymania świadczenia dalszych usług oraz
podjęcia czynności administracyjnych w celu wyegzekwowania powstałej zaległości.
§ 4. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich do wystawiania faktur VAT bez składnia swego podpisu.
§ 5. 1.Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.Każda ze stron może umowę rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na piśmie i doręczone drugiej stronie umowy.
3. Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie [prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku zalegania i uchylania się od zapłaty zaległości przez okres jednego miesiąca licząc od dnia
upływu terminu zapłaty wystawionej i doręczonej faktury.
§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
inne przepisy szczególne.
§ 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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