
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Zawarta w dniu ………………….. .w Rydułtowach pomiędzy 

………………………………………., zam, …………………………………………….,ul…………………………….

Pesel…………………………………., legitymującego się dowodem osobistym o nr ………………………………….

zwanym dalej „Zleceniodawcą”, a firmą „Naprzód” Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach przy                     
ul. Raciborskiej 144b, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez:
1. Masłowska Jolanta        - V-ce Prezes Spółki
2.  Pogoda Jadwiga              -  Członek Zarządu

§ 1
Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do wykonania usługi

 Podstawienie kontenera KP-7 lub KP-3,3  i wywóz odpadów : ……………………………………………. 
§ 2

Miejscem wykonania usługi jest: ……………………………………………………………………………..
§ 3

Zleceniobiorca wykona usługę w okresie:  …………………………………………………………………...
Ilość i rodzaj wywiezionych odpadów komunalnych Zleceniodawca potwierdzać będzie na  dokumencie wywozu
bezpośrednio po dokonanym wywozie. W przypadku nieobecności Zleceniodawcy w trakcie wykonania usługi,
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wykonania usługi bez potwierdzenia Zleceniodawcy. Brak potwierdzenia przez
Zleceniodawcę równoznaczny jest z potwierdzeniem i upoważnia Zleceniobiorcę do żądania zapłaty za usługę.

§ 4
1. Zleceniobiorcy za wykonanie usługi określonej w § 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości : 

                               a)  Odbiór odpadów z pojemnika KP-7 lub KP-3,3…………………………brutto/ 1 tona

           b) Usługa transportowa:  120 zł  brutto

           c) Dzierżawa :  3,10 zł / 1 dzień

2. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcy, iż przedmiot umowy jest niezgodny z § 1, 

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo naliczenia wynagrodzenia według faktycznego wykonania usługi.

§ 5
Wynagrodzenie płatne będzie w siedzibie Zleceniobiorcy po wykonaniu usługi do 7 dni od dnia wykonania usługi.

§ 6
W sprawach nie  uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7
W przypadku przekazania odpadów, które wymagają przeprowadzenia testów zgodności  Zleceniodawca  zapewni
dostarczenie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 8
Spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby
Zleceniobiorcy.

§ 9
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

       
ZLECENIODAWCA                                                                               ZLECENIOBIORCA

       

         Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji niniejszej umowy (zgodnie z
ustawa zdnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).


