UMOWA NR …………………..
O ZAOPATRZENIE W WODĘ
zawarta w dniu …………………….. w Kosakowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „PEKO” Spółka z o.o., 81-198 Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44, wpisanym
do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000038875, NIP: 958-11-54-984, REGON: 191416896, kapitał zakładowy: 5.037.242,58zł,
reprezentowanym przez: Dyrektora Zarządu – Tomasza Drozdowskiego, zwaną dalej w umowie „Przedsiębiorstwem”,
a
……………………………………..…..…………………….....
w

PESEL/NIP

……………….,

z

siedzibą/zamieszkał(ą)ym

…………………….………....…...….. przy ul. …………………………………….. zwanym(ą) w umowie „Usługobiorcą”

§1
1.

Umowa określa warunki na jakich Przedsiębiorstwo świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę
do nieruchomości/budynku położonego w ..............................................., przy ul. ..........................................................,
zwane dalej „usługami”.

2.
3.

W rozliczeniach z Przedsiębiorstwem, ilość dostarczonej do lokalu wody ustala się w oparciu o wskazania wodomierza
głównego.
Szczegółowe warunki prowadzenia rozliczeń określają ogólne warunki umowy oraz taryfa.
§2

1.
2.

Usługobiorca zobowiązany jest płacić należność za usługi w terminie wskazanym na fakturze.
Faktury za wodę pobraną w lokalu wystawiane są przez Przedsiębiorstwo:
a. w kwartalnych okresach rozliczeniowych - w przypadku, gdy usługobiorca będący stroną umowy głównej jest osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
b. w miesięcznych okresach rozliczeniowych - w pozostałych przypadkach.

§3
1.
2.

3.
4.
5.

Umowę zawarto na czas nieokreślony od dnia ……………………….. r.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
a. ogólne warunki umowy,
b. taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy,
c. ustalenia zawarte w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
przez Przedsiębiorstwo.
d. informacja, o której mowa w art.12 ust.1 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.683) –
w przypadku gdy umowa z konsumentem zawierana jest poza lokalem Przedsiębiorstwa lub na odległość.
Usługobiorca oświadcza podpisując niniejszą Umowę, że otrzymał dokumenty stanowiące integralne części umowy,
zapoznał się z nimi i akceptuje ich treść.
Niniejsza umowa stanowi pełne unormowanie stosunków prawnych między stronami w zakresie określonym w § 1,
w związku z czym tracą moc wszelkie dotychczasowe umowy, dotyczące w całości lub w części tego zakresu.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..................................................................

..................................................................

USŁUGOBIORCA
(czytelny podpis)

PRZEDSIĘBIORSTWO

