UMOWA JARPER
na wywóz nieczystości stałych
Zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
NR. DOW. ………………………………………. PESEL …………………………………..
NIP……………………………………… REGON…………………………………………..
Tel. ………………………………….
Zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ
a:
JARPER Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych
reprezentowanym przez :
Właściciel – JAROSŁAW PERZYNA
z siedzibą Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 108, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA,
NIP 123–003-03-82, REGON 010258280, prowadzącym działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej pod numerem 970/93 z dnia 28 .07.1995 w
Urzędzie Gminy Lesznowola.
Zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ.
§1
Przedmiotem umowy jest:
- wywóz nieczystości stałych z pojemnika typu…………………………………………..
własność ZLECENIOBIORCY
- odbiór odpadów segregowanych (PET, makulatura, szkło) w workach 120l
- wywóz nieczystości płynnych 10 m3
z obiektu:……………………………………………………………………………………
ilość osób zamieszk………………………………………………………………………...
ustalona częstotliwość wywozu:………………………………………………………………
pierwsza usługa: ……………………………………………………………………………….
§2
ZLECENIODAWCA
- zobowiązany jest do wystawiania nieczystości stałych od godziny 6:00 rano w
pojemnikach typu …………. wg ustalonej częstotliwości, w miejscu widocznym i
dostępnym dla kierowcy.
- ponosi odpowiedzialność finansową za zaginięcie lub uszkodzenie pojemnika
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub dewastacją, np. spaleniem,
- zapewnia ustawienie pojemników na utwardzonej powierzchni,
- zapewnia miejsce wolne od śniegu i lodu oraz nie zastawionego innymi pojazdami
dojazdu do pojemników oraz do zbiorników ze ściekami,
- zapewnia gromadzenie odpadów wyłącznie w pojemniku typu ………………………...,
W przypadku nie wywiązywania się z ustalonej częstotliwości wywozu, tj. braku śmieci,
niepełnego pojemnika, nieobecności Zleceniodawcy, nieudostępnienia pojemnika np.
zamknięta brama, Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty (równowartość
usługi).

ZLECENIOBIORCA
- podstawia na ww. obiekt własne pojemniki typu ................................... w ilości ..... szt.
- zapewnia wykonywanie usług zgodnie z ustaloną w umowie częstotliwością.
- W przypadku, gdy dzień usługi jest dniem świątecznym usługa wywozu nieczystości
wykonywana będzie w kolejnym przypadającym terminie
- W przypadku częstotliwości mniej niż 1 raz na 28 dni pobiera się dzierżawę w
wysokości.......................................................
UWAGA:
Podstawione pojemniki wymieniamy na większe lub mniejsze wyłącznie za dodatkową
opłatą w wysokości 50 zł.
§3
W dniu zawarcia umowy Strony uzgadniają, co następuje:
Cena za:
- wywóz nieczystości stałych z pojemnika typu .................................................+7%vat/1szt
- odbiór odpadów segregowanych w workach 120l…………………………….+7%vat/1szt
- wywóz nieczystości stałych w workach firmowych-120 l…………………….+7%vat/1szt
- wywóz nieczystości płynnych ................. m3
.................................. +7%vat/1szt
§4
1. Zleceniobiorca wystawi FAKTURĘ VAT po upływie każdego kwartału świadczenia
usługi. Zleceniodawca dokona zapłaty w terminie 21 dni od daty otrzymania
FAKTURY VAT.
2. Zwłoka w zapłacie spowoduje obciążenie odsetkami ustawowymi.
Zleceniodawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr
identyfikacyjny NIP .............................. i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania
FAKTURY VAT bez jego podpisu.
3. W razie zwłoki w zapłacie należnej kwoty za wywóz odpadów komunalnych (stałych,
płynnych) przez ZLECENIODAWCĘ przez okres 30 dni, ZLECENIOBIORCA ma prawo
zawiesić wykonywanie usług lub rozwiązać umowę.
§5
Należność płatna będzie przelewem na konto:
BANK SPÓŁDZIELCZY LESZNOWOLA , ODDZIAŁ MROKÓW
NR 95-8022-0000- 0009-0463-2001-0001.
§6
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony z ważnością od dnia podpisania
umowy. Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim 1 – miesięcznym wypowiedzeniu
przez jedną ze stron, liczonym od pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca .
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§8
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu
przez właściwy Sąd Gospodarczy w Warszawie .
§10
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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