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…………………………………………………..
Nowogard, dnia……………………….
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………………………………………………….
Miejscowość, ulica, kod pocztowy

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

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych
Spółka z o. o
ul. 3 – go Maja 14/2
72-200 Nowogard

nr dowodu osobistego

Zlecenie wykonania przyłącza
wodociągowego/kanalizacyjnego *
WARUNKI REALIZACJI USŁUGI
1.

Zleceniobiorca:........................................................................................................................
a. wykona przyłączenie obiektu zlokalizowanego w …………………………………………………………………………….przy
ul………………………………………….
………………………………………………………………………………do urządzenia wodociągowego/kanalizacyjnego zgodnie
z projektem budowlanym przedstawionym przez Zleceniodawcę oraz z warunkami technicznymi
c. wykona przyłącze wodociągowe/kanalizacyjnego wraz z robotami ziemnymi
2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za prace, o których mowa w pkt 1
opłatę wynikającą z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego/kanalizacyjnego zgodną
z obowiązującą taryfą stawek i opłat za wodę i ścieki,
- koszt usługi budowlanej określonej w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przez Zleceniobiorcę.
Kosztorys zostanie sporządzony w oparciu o KNR, Cennik usług Zleceniobiorcy oraz kalkulacje indywidualne
uwzględniając specyficzne uwarunkowania mające wpływ na kształtowanie ceny, a niezależne od Zleceniobiorcy
obowiązujące w dniu wykonania usługi.
3. Do wartości netto płatności, to jest: opłaty wynikającej z kosztów przyłączenia do urządzenia
wodociągowego/kanalizacyjnego (odrębna faktura) i usługi budowlanej z tytułu wykonania przyłącza
wodociągowego i przyłączenia do urządzenia wodociągowego (odrębna faktura) ), zostanie doliczony podatek
VAT według stawek obowiązujących dla tego rodzaju robót w dniu ich wykonania.
4. Płatność zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
5. Dokładny termin wykonania robót określonych w pkt 1 Zleceniodawca uzgodni ze Zleceniobiorcą. Termin
niniejszy nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty złożenia Zlecenia (kontakt telefoniczny od poniedziałku do
piątku w godz. 7:00 do 15:00 , tel. 91/3920711 wew 26,27). Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wydłużenia
terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich
wykonanie.
6.1. Do obowiązków Zleceniodawcy należy:
a) udostępnienie trasy przebiegu przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego zgodnie z wykonanym
projektem i uzgodnieniami na czas wykonania robót
b) załatwienie wszelkich formalności związanych z wyłączeniem sieci kolidujących z projektowanym
przyłączem na czas prowadzenia robót zgodnie z uzgodnieniami branżowymi
c) uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w przypadku, gdy projektowane przyłącze
wodociągowe/kanalizacyjne lub miejsce włączenia zlokalizowane są w pasie drogowym.
6.2 Koszty związane z wykonaniem czynności, o których mowa w pkt 6.1 ponosi Zleceniodawca.
6.3 Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m z obu
stron od zlokalizowanej przekopem kontrolnym urządzeń wod.-kan. Roboty należy wykonać ręcznie.
7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za usterki lub opóźnienia, które nie powstały z winy
Zleceniobiorcy lub powstały z winy osób trzecich, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności.
8. Na podstawie niniejszego zlecenia zostanie zawarta umowa o roboty budowlane.
W załączeniu:
1. kopia dowodu osobistego ( w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
2. kopia: nip, regon , odpis KRS bądź kopia ewidencji działalności gospodarczej
..........................................
Podpis Zleceniodawcy
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych
osobowych Dz. U.Nr 133 poz. 883.
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie informuje, że:
1.
Administratorem zebranych danych osobowych jest PUWiS Sp. z o.o. w Nowogardzie. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997.o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę.
2.
Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
3.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
4.
Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji niniejszego zlecenia.

..................................................
(czytelny podpis)

