Umowa zlecenia Nr ………/……..
przyłączenia do sieci wodociągowej* (kanalizacyjnej)*
zawarta w Giżycku, dnia ………………… , pomiędzy podmiotem:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
/Dane podmiotu – osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą ( oznaczenie, adres siedziby,
numer i nazwa właściwego rejestru, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, NIP, REGON), adres zamieszkania osoby fizycznej, adres, na który
wystawiona ma być faktura, Nr telefonu do kontaktu/.

legitymującym się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . ., PESEL . . . . . . . . . . . . . …, zwanym Zleceniodawcą,
a PWiK Spółka z o.o. w Giżycku, ul. Obwodowa 6 , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, pod Nr KRS
0000021967, reprezentowanym przez Tadeusza Lachowicza – dyrektora, zwanego dalej Zleceniobiorcą.

§1
Zleceniodawca oświadcza, że :
1) tytuł władania nieruchomością i uprawnienie do zawarcia niniejszej umowy wynika z : ………………………….………
……….…………………………………………………………… (kopia dokumentu potwierdzającego tytuł – w załączeniu).
2) zbuduje przyłącze zgodnie z projektem, przepisami Prawa budowlanego. Nr rejestru dokumentacji technicznej :
………………………….
3) zorganizuje odbiór techniczny przyłącza, przed jego zasypaniem, przy udziale wykonawcy i przedstawiciela
Zleceniobiorcy.
4) dostarczy Zleceniobiorcy inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą przyłącza, najpóźniej w dniu podpisania
umowy na dostawę wody* (odbiór ścieków)*.
5) zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych w PWiK Sp. z o.o., dostępnymi na stronie:
http://www.pwikgizycko.pl/dane_osob.html oraz w siedzibie Zleceniobiorcy.

§2
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania niżej wymienionych zadań, niezbędnych do
przyłączenia do sieci nieruchomości, na działce Nr …………..…., przy ulicy………..…………….……………, w Giżycku :
1)

Dokonanie odbioru technicznego przyłącza i sporządzenie „Protokołu odbioru technicznego przyłącza” (wzór
Protokołu stanowi załącznik Nr 1 do umowy).

2)

Montaż nawiertki* /trójnika/* (dot. przyłącza wodociągowego), montaż tulei przejściowej typu szczelnego
w studni kanalizacyjnej (dot. przyłącza kanalizacyjnego).

3)

Dezynfekcja (dot. przyłącza wodociągowego) i płukanie przyłączy.

4)

Przeprowadzenie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody.

5)

Przygotowanie projektu umowy na dostarczanie wody* (odbiór ścieków)*

6)

Montaż wodomierza głównego, (po opłaceniu należności z tytułu realizacji niniejszej umowy),
a) przeprowadzenie odbioru końcowego,
b) sporządzenie „Protokołu odbioru końcowego przyłącza” (wzór Protokołu- załącznik Nr 2 do umowy).

7)

Uruchomienie funkcji przyłącza.
§3

Zleceniobiorca podejmie realizację zadań wymienionych w §2 punkty 2÷5, w terminie trzech dni od daty podpisania
„Protokołu odbioru technicznego przyłącza”.
§4
1)

Za wykonanie czynności, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie . . . . . . . . . . . . . . brutto.

2)

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę.
§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca ……………………

*niepotrzebne skreślić

Zleceniobiorca……………………..

