
UMOWA 

 
  zawarta w dniu …........................................., pomiędzy  

Radłowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp z o.o. z siedzibą w Niwce 76, zarejestrowaną w 

Sądzie Rejonowym  dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 

0000919312, nr NIP: 8733281312, wysokość kapitału zakładowego:13 307 600 zł  

 zwaną w treści umowy „Zleceniobiorcą” reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu Wiesława Głowę  

a 

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, o następującej treści: 

 

§1 

 Zamawiający zleca a Zleceniodawca przyjmuje zlecenie na wykonywanie usługi 

opróżniania zbiornika bezodpływowego i odbioru nieczystości ciekłych  z posesji  Zamawiającego, 

wskazanej powyżej. 

§2 

1. Nieczystości płynne w zbiorniku bezodpływowym nie mogą zawierać: 

a)  odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów     

 kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, 

 szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie 

 rozdrobnionym, 

 b)  odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, 

 lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, 

 c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85 °C, a w 

 szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, 

d) substancji żrących, toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, 

 siarczków, cyjanków, oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru, 

e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 

 ścieków z kiszonek, 

f) niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych, 

 

§3 

1. Odbiór nieczystości płynnych dokonywany będzie beczkowozem asenizacyjnym,.   

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie ścieków w 

transporcie oraz za ich przekazanie do punktu zlewnego.  

3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie środki niezbędne do prawidłowego 

wykonania usługi oraz gwarantuje,, że ścieki zostaną należycie oczyszczone.  

4. Odbiór nieczystości płynnych realizowany będzie według zapotrzebowania Zamawiającego 

i następował będzie każdorazowo po wcześniejszym zgłoszeniu pisemnym lub 

telefonicznym. 

 

§4 

1. Termin realizacji zamówienia – nie dłużej niż do pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zgłaszania potrzeby opróżniania zbiornika 

bezodpływowego z odpowiednią częstotliwością aby nie doprowadzać do zagnicia ścieków 

oraz z odpowiednim wyprzedzeniem aby nie doszło do przepełnienia zbiornika 

bezodpływowego.  



3. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego, swobodnego i 

utwardzonego  dojazdu, umożliwiającego odbiór nieczystości ciekłych ze zbiornika 

bezodpływowego 

 

§5 

1. Rozliczenie za wykonaną usługę wywozu nieczystości płynnych następować będzie według 

cennika Spółki obowiązującego w dacie wykonania usługi. Cena obowiązująca w dacie 

zawarcia umowy wynosi 177,10 zł brutto za opróżnienie zbiornika bezodpływowego 

beczką o pojemności 9 m3 oraz 101,67 zł brutto za opróżnienie zbiornika bezodpływowego 

beczką o pojemności 4 m3  

2. Każde z zamówień na odbiór nieczystości ciekłych będzie dokonywane na pełne pojemności 

zamówionego pojazdu asenizacyjnego i tak rozliczane. Jeżeli w dacie odbioru ścieków w 

zbiorniku bezodpływowym Zamawiającego znajdować się będzie ilość mniejsza niż pełna 

pojemność zamówionego przez niego pojazdu, Zamawiającemu nie przysługuje roszczenie 

o odpowiednie obniżenie ceny za wykonaną usługę.  

3. W razie konieczności zmiany cennika w związku ze zmianą kosztów świadczenia usługi 

Zamawiający zostanie poinformowany o zmianie ceny pisemnie z co najmniej 14-dniowym 

wyprzedzeniem wraz z informacją o prawie do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu 

umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia nowego cennika w przypadku braku 

akceptacji dla proponowanej zmiany. W razie nie skorzystania z prawa do wypowiedzenia 

umowy, zmiana cennika wejdzie w życie  po upływie  14 dni od daty doręczenia projektu 

zmian, chyba że w projekcie proponowanej zmiany określony zostanie późniejszy termin 

jej wejścia w życie.  

4. W sytuacji gdy stan i skład ścieków nie będzie odpowiadał ustalonym normom 

obowiązującym dla ścieków bytowych, realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie 

indywidualnie skalkulowanej stawki uwzględniającej koszty zagospodarowania tych 

ścieków.  

 

§6 

1. Faktura za wykonaną usługę wystawiana będzie po każdym wywozie z terminem płatności 

wskazanym na fakturze, na podstawie karty wykonania usługi, potwierdzanej przez 

pracownika Spółki i doręczana na adres Zamawiającego wskazany w umowie.   

2. W razie opóźnienia w zapłacie należności, Spółka ma prawo odmówić realizacji kolejnego 

zgłoszenia na wywóz nieczystości płynnych.  

 

§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, przy czym każda ze stron może ją 

wypowiedzieć pisemnie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Z zastrzeżeniem zapisów paragrafu 5 ust 1 umowy wszystkie zmiany niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.  W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu umowy.  

4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

miejscowo sąd powszechny 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

USŁUGODAWCA:        ODBIORCA USŁUG:   

 

….....................................                                                                                  ….…............................. 


