
UMOWA 
 

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy – ………………………………………………………  

zam. ……………………………….………………………………....., PESEL …………...……….. 

zwaną dalej Zleceniodawcą,  

a 
Prusickim Przedsiębiorstwem Komunalnym PROEKO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3,  
55-110 Prusice, NIP 915 180 52 55, reprezentowany przez: 
- mgr Huberta Olszewskiego – Prezesa Zarządu 
zwanego dalej Zleceniobiorcą, o  następującej treści:  
 

§ 1 
Zleceniodawca zleca wykonanie usług komunalnych, a Zleceniobiorca przyjmuje 
do wykonania: 
1. Wywóz nieczystości płynnych z budynku: ……………………………………………………… 
2. Wywóz nieczystości płynnych odbywa się na zgłoszenie Zleceniodawcy. 

 
§ 2 

1. Przez wywóz nieczystości płynnych rozumie się mechaniczne wypompowanie 
beczkowozem z szamba ścieków i wywiezienie ich do oczyszczalni ścieków. 

2. Przez przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków rozumie się 
dostarczenie ich transportem własnym Zleceniobiorcy. 

 
§ 3 

1. Ustala się opłaty za świadczone usługi: 
za odbiór i wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników beczką asenizacyjną 
o pojemności 5 m3 wraz z dojazdem – 143,52 zł netto, na zgłoszenie telefoniczne. 

Do ceny wynikającej z ust.1 pkt. a, doliczony zostanie podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu  
Zleceniodawcy, o ile taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

3. Wysokość opłat określona w niniejszej umowie może ulec zmianie bez jej 
wypowiedzenia w przypadku zmiany nośników cenotwórczych. 

 
§ 4 

1. Należność za świadczone usługi naliczana będzie w okresie 1 miesięcznym  
a Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić w terminach ustalonych na dokumentach 
rozliczeniowych otrzymanych od Zleceniobiorcy.  

2. Należność za świadczone usługi Zleceniodawca uiszczać będzie na konto 
Zleceniobiorcy: Bank Spółdzielczy O/Prusice 13-9583-0009-0210-4391-2000-0010 

3. Od nieopłaconych w terminie należności Zleceniobiorca naliczać będzie ustawowo 
obowiązujące odsetki za zwłokę. 
 

§ 5 

Postanowienia końcowe: 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

2. Rozwiązania niniejszej umowy może dokonać każda ze stron przy zachowaniu 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej rozwiązanie jak również zawiadomienia 
określone w umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez 
zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą za dwie 
wykonane usługi lub narusza inne istotne postanowienia umowy. 



5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówień 
Zleceniodawcy, w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z zapłatą wynagrodzenia 
określonego w § 3.  

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o każdorazowej 
zmianie adresu do korespondencji wskazanego w umowie. Korespondencję wysłaną na 
ostatni podany przez Zleceniodawcę adres uważa się za doręczoną.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, pkt. a, może ulec zmianie w kolejnych 
latach trwania umowy, bez jej wypowiedzenia w przypadku zmiany nośników 
cenotwórczych. 

8. Od nieopłaconych w terminie faktur zleceniobiorca naliczać będzie ustawowo 
obowiązujące odsetki za zwłokę. 

9. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy prawa powszechnego.  

10. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, po wyczerpaniu 
możliwości ich polubownego rozwiązania, rozstrzygane będą przez właściwy Sąd.  

11. Sprawy nie uregulowane niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

12. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

a. administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Prusickie 
Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice. 

b. kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Prusickim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym PROEKO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 3, 55-110 Prusice jest możliwy jest 
pod numerem tel. 71/312-62-28 lub adresem e-mail proeko@prusice.pl 

c. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy 
lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

d. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

e. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / 
lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane 
przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania 
biznesowego) 

f. posiada Pani/Pan/Państwo prawo do żądania od administratora: 

 dostępu do danych osobowych,  

 otrzymania kopii danych osobowych,  

 uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, 

 czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 ma Pan/Pani/Pań prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych lub skargi do organu nadzorczego, 

g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
może skutkować odmową zawarcia umowy. 

Wszelkie sprawy oraz decyzje związane z Państwa danymi osobowymi mogą Państwo 
zgłaszać na adres e-mail: proeko@prusice.pl 

13. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
 

……………………………  …………………………… 
(podpis Zleceniodawcy)  (pieczęć i podpis Zleceniobiorcy) 
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