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Załącznik nr 2 – Wzór Umowy 

UMOWA NR……………. 

 

 zawarta w dniu ……….. r. pomiędzy Gminą Andrespol, ul. Rokicińska 126, NIP 728-255-

36-75 w imieniu której działają:  

- dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze 

przy ul. Piekarniczej 6/10, 95-020 Andrespol mgr inż. Piotr Wilk oraz  

- Helena Wypych – główny księgowy,  

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” 

z jednej strony,  

a Wykonawcą usług związanych z wywozem nieczystości płynnych: 

FIRMA:  ………………………..…………..……; …………………...; ul. …………………………; 

NIP…………………….…., REGON……………………………….. 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………….. 

 

§ 1 

Zleceniodawca zleca wywożenie wozami asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych oraz 

suchych dołów kloacznych nieczystości płynnych, zlokalizowanych na terenie gminy Andrespol, 

przynależnych do budynków mieszkalnych komunalnych będących w zarządzie ZGK i zbiorników 

bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 113 

wg załącznika nr 2 do umowy. 

 

§ 2 

Umowa obowiązuje od dnia 02.01.2022 r do dnia 31.12.2022 r. 

 

§ 3 

Szacunkową ilość wywożonych nieczystości płynnych w okresie obowiązywania umowy określa się 

na 700 m
3
. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie za wywóz 1m
3 

nieczystości płynnych ustala się w wysokości …………..zł netto plus 

podatek VAT …………%. 

 

§ 5 

Szacunkowa wartość usług w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć wartości netto 

………………………zł, plus podatek VAT ……….%, tj. ……………….zł, wartość brutto 

…………….zł (słownie: ……………………………………………………………………………zł). 

 

§ 6 

Wywóz nieczystości płynnych odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń ustnych lub telefonicznych 

dokonywanych przez Zleceniodawcę określających termin i miejsce wywozu. 
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§ 7 

Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktury 

posiadającej brzmienie: 

Nabywca:  

Gmina Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, NIP 728-255-36-75 

Odbiorca: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza, 

95 -020 Andrespol 

 

§ 8 

Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej wpływu do 

siedziby Zleceniodawcy 

Konto Wykonawcy ………………………………………………………… 

 

§ 9 

Wykonawca zapłaci kary umowne za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu 

wywozu wg § 6 umowy w wysokości 50,00zł 

 

§ 10 

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy sąd. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..   ………………………………………. 
(Zleceniodawca)       (Wykonawca) 

 


