UMOWA NC nr ............./…………
na odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
Zawarta w dniu .................................pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu,
ul. Krucza 10, 22-400 Zamość zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047813,
NIP 922-000-57-60, REGON 950242408, BDO 000001537 reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu – Małgorzata Bzówka
zwany dalej Zleceniobiorcą,
a
....................................................................................................................................................................
/nazwa właściciela lub zarządcy nieruchomości – adres - telefon/

NIP ….......................................................................................... zwanym dalej Zleceniodawcą.
W dalszej części Umowy Zleceniobiorca i Zleceniodawca będą nazwani łącznie Stronami lub każdy
z osobna Stroną. Wykonanie usługi opróżnienia i wywozu nieczystości ciekłych odbywać się będzie według zasad
zawartych w umowie.
§ 1.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpłatnego opróżniania zbiornika bezodpływowego i transportu
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości ...................................................................................................
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości / korzystającym z nieruchomości,
o której mowa w ust. 1.
3. Nieczystości będą oczyszczane w Oczyszczalni Ścieków Zleceniobiorcy, zlokalizowanej w Zamościu przy
ul. Aleje 1 Maja 16.
§ 2.
1. Przedmiotem odbioru są wyłącznie nieczystości ciekłe stanowiące ścieki bytowe.
2. Odbierane nieczystości nie mogą zawierać substancji trujących, zagrażających życiu lub zdrowiu
czy niebezpiecznych dla ludzi lub środowiska.
3. Odbierane nieczystości nie mogą zawierać odpadów stałych, w szczególności żwiru, piasku,
popiołu, szkła, wytłoczyn, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, i to nawet wówczas, gdy
znajdują się one w stanie rozdrobnionym.
§ 3.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a. uzgodnienie terminu wykonania usługi,
b. wykonania usługi w uzgodnionym terminie,
c. posiadania wyposażenia technicznego, w tym pojazdu asenizacyjnego, umożliwiającego
należyte wykonywanie Umowy,
d. posiadania wymaganego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
e. wykonywania usługi z zachowaniem porządku, przepisów sanitarnych oraz zasad BHP.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a. gromadzenia nieczystości ciekłych wyłącznie w zbiorniku bezodpływowym, spełniającym
warunki określone w prawie budowlanym, i korzystanie z niego, zgodnie z przeznaczeniem,
b. zgłaszania do odbioru wyłącznie nieczystości ciekłych spełniających wymagania, o których
mowa w § 2,
c. zapewnienia odpowiedniego dostępu, w tym dojazdu do zbiornika bezodpływowego dla
zamówionego pojazdu asenizacyjnego (m.in. stosowne utwardzenie terenu i brak przeszkód na
trasie przejazdu, możliwość otwarcia zbiornika i wprowadzenia do niego przewodu urządzenia
zasysającego),

3. Zleceniodawca ma prawo kontroli i nadzoru nad wykonaniem usługi. Reklamacje w sprawie nieterminowego
lub niewłaściwego wykonania usługi Zleceniobiorca zgłasza na piśmie lub telefonicznie do pracownika Biura
Obsługi Klienta tel. 84 638 12 04, ul. Krucza 10, 22 – 400 Zamość.
§ 4.
1. Częstotliwość odbioru nieczystości uzależniona jest od zapotrzebowania Zleceniodawcy.
2. Konieczność odbioru nieczystości Zleceniodawca zgłasza w którejkolwiek z następujących form
a. osobiście w biurze Zleceniobiorcy, w Zamościu przy ul. Krucza 10,
b. elektronicznie na adres: bok@pgk.zamosc.pl,
c. telefonicznie pod numerem: 84 638 12 04.
3. Zgłoszenia są przyjmowane w dni robocze w godzinach: 07.00-15.00. W zgłoszeniu należy podać imię i
nazwisko, numer umowy oraz adres.
4. Odbiór nieczystości będzie się odbywał w terminie do 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia.
5. W przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej lub wystąpienia awarii Zleceniobiorca zastrzega sobie
prawo czasowego wstrzymania odbioru nieczystości.
§ 5.
1. Wysokość należności za odbiór nieczystości wynika z cennika Zleceniobiorcy, który dostępny jest w biurze
Zleceniobiorcy oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.pgk.zamosc.pl/ .
2. Podstawę rozliczeń stanowi cennik i stawki opłat za odbiór nieczystości obowiązujące
w dacie wykonania usługi. Na datę zawarcia Umowy cena netto wywozu nieczystości ciekłych
wynosi ……….… zł/m3.
3. Do podanych cen dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zmiana cennika i stawek opłat za odbiór nieczystości, nie wymaga zmiany Umowy.
5. Strony ustalają, że regulowanie należności następować będzie na podstawie faktur wystawianych przez
Zleceniobiorcę wraz z potwierdzeniem wykonania usługi, przelewem na konto podane na fakturze w terminie
14 dni od daty wystawienia faktury.
6. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jednocześnie upoważnia Zleceniobiorcę
do wystawiania faktur VAT bez imion i nazwisk osób uprawnionych do ich otrzymywania.
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§ 6.
Umowę zawarto na czas nieokreślony.
Umowa może być rozwiązana na wniosek każdej ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, a za zgodą obu stron może być rozwiązana w każdym czasie.
Zmiany postanowień umowy wymagają pisemnych aneksów z wyjątkiem zapisów w § 5 ust. 2.

§ 7.
1. Do wszystkich spraw nienormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie.
2. Sprawy sporne wynikłe między Stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Wykonawcy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. PGK Spółka z o.o. w Zamościu oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 8 marce 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 893 t.j.).
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