
UMOWA Nr …………..
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

zawarta w dniu ………………....……………………... pomiędzy:

Eco Probe Sp. z o. o.  NIP 604-022-12-07 KRS 0000875655 ul. Pomorska 1, 83-032 Pszczółki,
reprezentowaną przez: Arkadiusza Gorczyńskiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Zleceniobiorcą
a ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..…………………………………………………………..
zam……………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………..
e-mail:………………………………………………………………………………………………….
zwaną/zwanym Zleceniodawcą, o następującej treści:

§ 1.
1.  Zleceniobiorca  oświadcza,  że  realizuje  zadania  z  zakresu  opróżniania  zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu ………………………………………
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości / korzystającym z nieruchomości,
położonej w ……………………………. , przy ulicy ……………………..…………nr ………..…,
na której znajduje się zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych o pojemności
……………m3, wykonany z materiału …………………….…………………………………………

§ 2.
1. Zleceniodawca zleca, zaś Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać z posesji określonej w § 1
pkt  2  usługi  polegającej  na  opróżnianiu  zbiornika  bezodpływowego  i  wywożenia  nieczystości
ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, w ilości jednorazowej ok. 9m3.

2. Opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu przez
Zleceniodawcę  konieczności  wykonania  usługi  pod  nr  690-009-360  lub  osobiście  w  siedzibie
Spółki. 
3. Realizacja usługi nastąpi w terminie 2 dni od dokonana zgłoszenia. 

§ 3.
1. Przedmiotem odbioru są wyłącznie nieczystości ciekłe stanowiące ścieki bytowe. 
2. Odbierane nieczystości nie mogą zawierać substancji trujących, zagrażających życiu lub zdrowi
czy niebezpiecznych dla ludzi lub środowiska. 
3.  Odbierane  nieczystości  nie  mogą zawierać odpadów stałych,  w szczególności  żwiru,  piasku,
popiołu, szkła, wytłoczyn, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, i to nawet wówczas, gdy
znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

§ 4.
1. Zleceniodawca jest zobowiązany do:
a)  gromadzenia  nieczystości  ciekłych  wyłącznie  w  zbiorniku  bezodpływowym,  spełniającym
warunki określone w prawie budowlanym, i korzystanie z niego, zgodnie z przeznaczeniem,



b) zapewnienia wjazdu na teren nieruchomości pojazdu asenizacyjnego o ciężarze całkowitym do
18  ton,  w  sposób  umożliwiający  zrzucenie  do  wlotu  zbiornika  bezodpływowego  przewodu
urządzenia zasysającego;
c) gromadzenia w zbiorniku bezodpływowym wyłącznie ścieków bytowych, z wyłączeniem olejów,
smarów, lakierów i innych substancji ropopochodnych oraz frakcji stałych o rozmiarach do 50 mm,
mogących  wpłynąć  negatywnie  na  bezpieczeństwo  procesu  technologicznego  oczyszczania
ścieków;
d)  niedoprowadzania  do  stężenia  gromadzonych  nieczystości  zagrażającego  funkcjonowaniu
oczyszczalni ścieków;
e) zapewnienia podczas realizacji usługi obecności osoby pełnoletniej.

§ 5.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do :
a) uzgodnienia terminu wykonania usługi;
b) wykonania usługi w uzgodnionym terminie;
c) posiadania wyposażenia technicznego, w tym pojazdu asenizacyjnego, umożliwiającego
należyte wykonywanie Umowy;
d)  posiadania  wymaganego  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

§ 5.
1. Zleceniobiorca przy opróżnianiu zbiorników jest uprawniony do badania ścieków metodą
organoleptyczną  i  dokonania  oceny  sensorycznej  na  zawartość  substancji  zagrażających
funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków.
2.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  przedstawicieli  Zleceniobiorcy,  iż  nieczystości  ciekłe
zgromadzone  w  zbiorniku  bezodpływowym  nie  spełniają  warunków  opisanych  w  § 3  lub
uzasadnionego  podejrzenia  obecności  w  ściekach  substancji  wpływających  szkodliwie  na
technologię  biologicznego  oczyszczania  ścieków  w  oczyszczalni  Zleceniobiorca  ma  prawo
odmówić wykonania usługi  i  obciążyć  Zleceniodawcę opłatą  za nieuzasadniony przyjazd  wozu
asenizacyjnego wynoszącej 50% ceny usługi.  

§ 6.
1. Zleceniodawca zobowiązany jest regulować opłaty za wywóz nieczystości płynnych  zgodnie  
z niżej przedstawionym cennikiem:
130,00zł brutto za jednorazowy wywóz nieczystości ciekłych w objętości ok.9m3.
2. Zleceniobiorca może wprowadzić okres promocyjny, w czasie którego cena wykonywaj usługi 
będzie niższa. Informacja o obecnie obowiązującej promocji będzie każdorazowo nieumieszczona 
na stronie internetowej Zleceniobiorcy.
3. W przypadku zwiększenia kosztów świadczenia usługi Zleceniodawca ma możliwość zmiany
cennika.
4. Zmiana ceny nie wymaga zmiany niniejszej umowy, jednakże Zleceniodawca jest zobowiązany
uprzedzić Zleceniobiorcę o zamiarze zmiany cen na miesiąc przed terminem wprowadzenia nowego
cennika i umożliwić Zleceniobiorcy odstąpienie od umowy, za wyjątkiem okresów promocyjnych.
Informacja  o  zamiarze  zmiany  cennika   zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
Zleceniobiorcy. Informacja o zamiarze zmiany cennika może nastąpić w drodze wiadomości email
lub  wiadomości  SMS  wskazującej  na  publikację  nowego  cennika  na  stronie  internetowej
Zleceniobiorcy. Odstąpienie w takim przypadku wywołuje skutek przed wejściem w życie nowego
cennika.  

§ 7.
1. Zleceniobiorca za wykonaną usługę wystawiać będzie fakturę VAT, którą wystawia
 w terminie do 7 dni od dnia realizacji zlecenia.



2. Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić opłatę za opróżnienie zbiornika w terminie 14 dni od dnia
wystawienia  faktury  VAT.  Zwłoka  w  zapłacie  należności  spowoduje  naliczanie  odsetek
ustawowych.
3. Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazywanie faktury VAT drogą elektroniczna. W przypadku
niepodania adresu e-mail, faktura zostanie przekazana w formie papierowej.

§ 8.
1. Umowę zawiera się na czas nieoznaczony.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 1-miesięcznym wypowiedzeniem.
3.  Zleceniobiorca  uprawniony  jest  do  jednostronnego,  bez  zachowania  terminu  wypowiedzenia
rozwiązania  umowy  w  przypadku  zalegania  przez  Zleceniodawcę  z  zapłatą  należności
wynikających z dwóch dostarczonych Zleceniodawcy faktur  lub w przypadku stwierdzenia przez
Zleceniobiorcę stałego naruszania przez Zleceniodawcę warunków określonych w  § 3 niniejszej
umowy. 

§ 9.
W sprawach umową nie uregulowanych odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. 

§ 10.
Zgodnie  z  przepisami  Artykułu  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  Zleceniobiorca
informuje Zleceniodawcę, że:
1) Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest: Eco Probe Sp. z o.o. NIP 604-022-12-
07 KRS0000875655 ul.Pomorska1, 83-032 Pszczółki, email: E C O P R O B E @ E C O P R O B E . P L  ,
tel.: 690 009 360
2) Z inspektorem ochrony danych Zleceniodawca może kontaktować się listownie, e-mail(owo) lub
telefonicznie, pod adresami / numerami podanymi w pkt 1.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania (niniejszej) Umowy, jak i wypełniania
obowiązków prawnych ciążących na Zleceniobiorcy, w tym wynikających z ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podstawę prawną przetwarzania
stanowią przepisy Artykułu 6 ust. 1 lit. b) i c) ww. Rozporządzenia.
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Zleceniobiorcy –
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług oraz podmioty uprawnione do
otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Burmistrz Miasta
Poręba, Policja, prokurator.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji  celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego
prawa.
6) Zleceniodawcy przysługuje prawo do żądania od Zleceniobiorcy: a) dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania, b) usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacjach i na
zasadach określonych w Artykule 17 ww. Rozporządzenia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach i na zasadach określonych
w Artykule 18 ww. Rozporządzenia oraz d) przeniesienia swoich danych osobowych, zgodnie
z Artykułem 20 ww. Rozporządzenia.
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zleceniodawcy przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Zleceniodawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wymogiem
umownym oraz ustawowym. Brak ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonywanie (niniejszej)
Umowy.
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9)  Zleceniodawca  nie  będzie  podlegał  decyzjom,  które  opierają  się  wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 11.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

               Zleceniobiorca                                                                            Zleceniodawca

                                                                         

………………………………….                                             ……………………………………..
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