UMOWA nr ..................
zawarta w dniu ..................................................w Raciborzu pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8
zwanym w dalszej części umowy „Usługodawcą”
a
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Telefony kontaktowe ..........................................................................................................
Symbol Odbiorcy ............................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Usługobiorcą”
§1
Niniejsza umowa określa warunki wywozu nieczystości ciekłych, bytowych z osadników bezodpływowych, eksploatowanych
przez Usługobiorcę, położonych w:
........................................................................................................................................................................................................
oraz zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem.
§2
1. Do obowiązków Usługodawcy należy wywóz i utylizacja nieczystości ciekłych, bytowych na urządzeniach oczyszczalni ścieków,
będących w eksploatacji Usługodawcy.
2. Do obowiązków Usługobiorcy należy:
a) Utrzymanie właściwego stanu technicznego osadnika ścieków.
b) Zapewnienie swobodnego dostępu do osadnika.
c) Zapewnienie możliwości dokonania poboru próbek ścieków z osadnika do kontroli jakości.
§3
Usługa będzie wykonywana w terminie uzgodnionym z pracownikiem działu kanalizacji (tel. 32/4153957 wew. 236, 234) lub
poza godzinami pracy z dyspozytorem ZWiK Sp. z o.o. (tel. 994).
2. W przypadku konieczności zmiany uzgodnionego terminu z winy Usługobiorcy, zobowiązany jest on uzgodnić nowy termin
z pracownikiem działu kanalizacji (tel. 32/4153957 wew. 236, 234) co najmniej na jeden dzień przed planowanym
wywozem. W przeciwnym wypadku Usługobiorca zostanie obciążony kosztami dojazdu wozu asenizacyjnego na miejsce
planowanego wykonania usługi.
3. W przypadku niemożności wykonania usługi przez Usługodawcę w ustalonym terminie, pracownik działu kanalizacji uzgodni
telefonicznie nowy termin z Usługobiorcą.
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§4
Zapłata za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie z obowiązującym u
Usługodawcy cennikiem.
§5
1. Każda za stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
1.

§7
Organem właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Usługodawcy.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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