UMOWA nr………./TZ/2019
o świadczenie usług wywożenia nieczystości przez
P.G.K. „Żyrardów” Spółka z o.o., Zakład Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej
w Żyrardowie, ul. Czysta 5
zawarta w dniu……………..r .pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" spółka z o. o., 96-300 Żyrardów, ul. Czysta 5, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr: 0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał Zakładowy: 47 207 000 00 PLN,
reprezentowaną przez:
1. Hannę Bieżuńską–Prezes Zarządu,
2. ………………………. – Prokurenta,
zwaną w dalszej części „ZLECENIOBIORCĄ",
a
…………………………………………………………………..,
ul.
………………………………….,
zarejestrowaną
w
Sądzie
Rejonowym
…………………………….., ………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………….., NIP:
………………………., REGON: ……………………………., Kapitał Zakładowy: ……………………………………….zł, reprezentowaną przez:
1. …………………………………………..…………………………………..………………….….,
2. …………………………………………..…………………………………..………………….….,
będącą użytkownikiem nieruchomości wymienionej w § 1 niniejszej umowy, zwaną w dalszej części umowy „ZLECENIODAWCĄ".
§1
Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wywożenie nieczystości stałych gromadzonych w pojemnikach 1100 l, pochodzących z
nieruchomości:
ul…………………………………………………………………..
§2
Opróżnienie i wywóz nieczystości stałych (zmieszanych komunalnych) następuje po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu
telefonicznym pod nr 46 855-31-51.
§3
Zleceniodawca zobowiązany jest do wystawiania pojemników na ulicę w uzgodnionym dniu wywozu celem ich opróżniania,
jeżeli nie ma możliwości dojazdu pojazdem specjalistycznym do miejsca ich ustawienia.

§4
Zapłata należności za wykonaną usługę dokonana zostanie w ciągu 14 dni od daty wystawionej za okres każdego miesiąca faktury
VAT naliczonej wg ilości opróżnionych i wywiezionych poszczególnych pojemników.
§5
1. Aktualna cena jednorazowego opróżnienia i wywozu nieczystości stałych wynosi:
a) 70,00 zł + aktualna stawka VAT za pojemnik 1100 l.
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§6
1) Zleceniobiorca może dokonywać na zlecenie Zleceniodawcy wyciągnięć pojemników do miejsca, do którego możliwy jest
dojazd pojazdem specjalistycznym Zleceniobiorcy dodatkową opłatą, która wynosi 30 % aktualnie obowiązującej ceny
opróżnienia pojemnika.
2) Zleceniobiorca o każdej zmianie ceny wywozu nieczystości i terminie jej wprowadzenia będzie informował na stronie
internetowej www. pgk.zyrardow.pl, co najmniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem.
3) Każdorazowo wywóz nieczystości winien być potwierdzony przez Zleceniodawcę lub osobę przez Niego upoważnioną.

§7
Zleceniodawca zobowiązany jest do użytkowania pojemników zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności nie zanieczyszczać
nieczystościami płynnymi. Pojemniki winny być oznakowane numerem umowy. Miejsce ustawienia pojemników winno być
utwardzone i zapewnić łatwy dojazd pojazdu specjalistycznego.

§8
Umowa niniejsza została zawarta na czas nieoznaczony od dnia……………….r.

§9
Strony mogą rozwiązać umowę bez podania przyczyny za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca
kalendarzowego.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane, w pierwszej kolejności w drodze
polubownej, a jeżeli takie działania nie dadzą pozytywnego przez właściwy sąd powszechny.

§ 12
Umowa niniejsza została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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