UMOWA Nr …………./………../…./….
NA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH BYTOWYCH/PRZEMYSŁOWYCH/Z KABIN
SANITARNYCH* DOWOŻONYCH DO STACJI ZLEWNEJ
W dniu ………………… r. w Warszawie Strony niniejszej Umowy tj.:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą
w Warszawie, 02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000146138, NIP 525-00-05-662, REGON 015314758, wysokość
kapitału zakładowego: 2.734.575.100,00 zł (wpłacony w całości), którą reprezentują:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
zwaną dalej Dostawcą usług, i:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………..**
NIP ………………………………………………….**
wpisanym do KRS Nr 0000…………. przez Sąd …………………………………………………**
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – aktywny status
działalności gospodarczej pod nazwą ……………………………………………………**
REGON ……………………………………**
NIP …………………………………………**
którą(ego) (ych) reprezentują na podstawie pełnomocnictwa, decyzji*
…………………………………..nr…………………………….** z dnia ……….…………**:
Pan(i)..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
zwana,(y)(i) dalej Odbiorcą usług, zawierają umowę, zwaną dalej „Umową” następującej treści:
(W celu zawarcia umowy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości
prawnej przedkłada aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz NIP).
§1
1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejszą Umowę na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych
do stacji zlewnej Dostawcy usług zawierają na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2018 poz. 1454 z późn. zm.), rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości
ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 188, poz. 1576), rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193,
poz. 1617) oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.

§2
Odbiorca usług oświadcza, iż posiada zezwolenie wymagane ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2018 poz. 1454 z późn. zm.):
Decyzja Nr …………………………**
Wydana przez: ……………………..**
Ważna do …………………………..**
§3
1. Odbiorca usług dowiezie pojazdem asenizacyjnym nieczystości ciekłe, zwane dalej „ściekami”,
do stacji zlewnej Dostawcy usług, mieszczącej się w Warszawie/Jachrance*przy ul Sytej 190/192/
ul. Zegrzyńskiej* a Dostawca usług przyjmie w tej stacji dowiezione ścieki.
2. Odbiorca usług po zawarciu Umowy, podczas pierwszego zrzutu ścieków otrzyma
za pokwitowaniem identyfikator, który umożliwi korzystanie ze stacji zlewnej. Identyfikator służy
do rejestracji w ewidencji komputerowej ilości i jakości ścieków dostarczonych przez Odbiorcę usług.
3. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia identyfikatora Odbiorca usług będzie ponosił koszty
ponownego wydania identyfikatora.
4. Odbiorca usług jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji obsługi stacji zlewnej przekazanej
za pokwitowaniem podczas pierwszego zrzutu ścieków.
5. Dostawca usług zastrzega sobie prawo wstrzymania odbioru ścieków w stacji zlewnej bez
powiadomienia, w przypadku wystąpienia awarii w stacji.
§4
1. Ilość jednorazowo dostarczonych ścieków jest określana na podstawie wskazań urządzenia
pomiarowego, a w przypadku awarii urządzenia pomiarowego lub jego braku ilość jednorazowo
dostarczonych ścieków jest równa pojemności pojazdu asenizacyjnego wpisanej w dowód
rejestracyjny.
2. Strony Umowy ustalają, że przewidywana maksymalna miesięczna objętość ścieków dowożonych
do stacji zlewnej wynosi …………..**/m3 i obejmuje ścieki bytowe/przemysłowe/z kabin sanitarnych*
Odbiorca usług zobowiązuje się do nie przekraczania tej objętości i wprowadzania ww. rodzaju
nieczystości. W przypadku przekroczenia wskazanej objętości Dostawca usług zastrzega sobie
możliwość odmowy przyjęcia ścieków ponad wskazaną powyżej objętość lub dostarczenia innego
rodzaju ścieków.
3. Podczas zrzutu dostarczonych ścieków jest pobierana próbka kontrolna ścieków. Miejsce, sposób
i częstotliwość pobierania próbek kontrolnych reguluje Załącznik do Umowy.
4. Odbiorca usług jest zobowiązany do przestrzegania, aby ścieki wprowadzane do stacji zlewnej
odpowiadały warunkom określonym w Załączniku do Umowy, określającym dopuszczalną wielkość
ładunku zanieczyszczeń w dowożonych do stacji zlewnej ściekach.
5. Dostawca usług zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ścieków w przypadku stwierdzenia
przekroczeń dopuszczalnej wielkości ładunku zanieczyszczeń w dowożonych ściekach określonych
w Załączniku do Umowy.
6. Odbiorca usług ponosi względem Dostawcy usług odpowiedzialność odszkodowawczą
za wszelkie szkody wyrządzone przy wprowadzaniu ścieków do stacji zlewnej, a w szczególności
za uszkodzenia obiektów technologicznych, urządzeń stacji zlewnej spowodowanych działaniem lub
zaniechaniem własnym, pracowników lub innych osób działających w imieniu Odbiorcy usług, będących
następstwem nieprzestrzegania instrukcji obsługi stacji zlewnej, a zwłaszcza niewłaściwej obsługi
pojazdu asenizacyjnego na terenie stacji zlewnej.
7. Dostawca usług będzie naliczał kary umowne za przekroczenie dopuszczalnych wielkości ładunku
zanieczyszczeń w dowożonych ściekach określonych w Załączniku do Umowy.
§5
1. Odbiorca usług jest zobowiązany do zapłaty należności za wprowadzone ścieki do stacji zlewnej
w kwocie i w terminie określonym na fakturze, wystawionej za odbiór ścieków przez Dostawcę usług.
Termin zapłaty należności nie będzie krótszy niż czternaście dni od daty wysłania faktury lub

dostarczenia w inny sposób. Odbiorcy usług przysługuje prawo zgłaszania reklamacji dotyczących
nieprawidłowego wykonania usług przez Dostawcę usług oraz należności naliczonych za odbiór
nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy usług
z obowiązku terminowego regulowania należności. Opóźnienie w terminowym regulowaniu należności
powoduje naliczenie odsetek ustawowych w transakcjach handlowych.
2. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na
żądanie Odbiorcy Usług - zwrócona w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku
w tej sprawie. We wniosku o zwrot nadpłaty Odbiorca Usług zobligowany jest wskazać numer rachunku
bankowego, na który powinien nastąpić zwrot nadpłaty.
3. Jeżeli Odbiorca usług dokonując wpłaty nie wskaże tytułu przelewu, wówczas wpłata zostanie
zaliczona następująco:
1) zaległe należności za odbiór ścieków;
2) odsetki za opóźnienie w zapłacie zaległych należności;
3) należności bieżące za odbiór ścieków;
4) kary umowne za przekroczenie dopuszczalnych wielkości ładunku zanieczyszczeń
w dowożonych ściekach.
§6
1. Należność za odbiór ścieków w stacji zlewnej ustalana będzie według cen wyliczonych przez
Dostawcę usług. W dniu zawarcia Umowy cena netto wynosi ………….…… zł/m3 (+VAT),
tj. brutto…………….. zł/m3.
Ewentualne zmiany cen będą przekazywane do wiadomości Odbiorcy usług z miesięcznym
wyprzedzeniem i będą wiążące dla Odbiorcy usług, bez konieczności zmiany Umowy.
2. Ilość miesięcznie dostarczonych ścieków będzie obliczana jako suma ilości ścieków dostarczonych
w tym okresie, zgodnie z § 4 ust.1 Umowy.
§7
W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………. do dnia ……………. .
2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dokonywane w formie
aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmian dotyczących:
1) obowiązujących cen za odbiór ścieków w stacji zlewnej, zmiany lub wprowadzenie nowych pojazdów
asenizacyjnych, o ile nie spowoduje to przekroczenia przewidywanej maksymalnej miesięcznej
objętości ścieków dowożonych do stacji zlewnej, określonej w § 4 ust. 2 Umowy;
2) postanowień Załącznika do Umowy;
3) adresu do korespondencji.
§9
1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem.
2. Dostawca usług może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia:
a) z powodu nieuregulowania należności pomimo dwukrotnego wezwania Odbiorcy usług przez
Dostawcę usług do zapłaty;
b) w przypadku chociażby jednorazowego niewywiązania się przez Odbiorcę usług z pozostałych
obowiązków nałożonych na Niego przez Umowę.

§ 10
1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie pisma stron związane z niniejszą Umową będą doręczane
na adres:
1)dla Dostawcy usług - 02-015 Warszawa, pl. Starynkiewicza 5,
2)dla Odbiorcy usług
- ............................................................................................................**
2. Zmianę adresu do korespondencji należy niezwłocznie zgłosić drugiej stronie Umowy. Zmiana
adresu do korespondencji może być dokonana tylko w formie pisemnej.
§ 11
1. W przypadku sporów związanych z realizacją Umowy strony Umowy podejmują rozmowy mające na
celu polubowne załatwienie sporów.
2. W przypadku, gdy rozmowy, o których mowa w ust. 1, nie doprowadziły do załatwienia sporów,
są one poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.
§ 12
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

...................................................................
(pieczęć i czytelny podpis Odbiorcy usług)

* niepotrzebne skreślić
** właściwe wypełnić

........................................................
(pieczęć i czytelny podpis Dostawcy usług)

