UMOWA
na odbiór produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3
zawarta w dniu roku w Chałupach pomiędzy:
EKOSAN Sp. z o.o., Chałupy 13B, 76-024 Świeszyno, NIP: 499-065-78-81 – Nr BDO 000007970,
reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pawła Czopika
Zwanym dalej Zleceniobiorcą
a
………………………………………………………………………………………………………….
/Nazwa przedsiębiorstwa/

/adres: ulica, kod, miejscowość/

NIP …………….., Nr BDO……………… reprezentowany przez …………………………………
……………………………….
/Funkcja, imię i nazwisko/
Zwanym dalej Zleceniodawcą
§1
1. Przedmiotem umowy jest odbiór odpadów klasyfikowanych jako odpady kategorii 3 w rozumieniu
rozporządzenia Nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r. Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 142/2011 z dnia 25.02.2011 r. Zleceniobiorca wpisany jest
do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportowania ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 i posiada następujący weterynaryjny numer
identyfikacyjny: 32098004.
2. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia na odbiór
i transport odpadów.
3. Zakres świadczonych usług:
Na mocy niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do :
a) Odbioru odpadów z obiektu – …………………………………………………………..
/adres: ulica, kod, miejscowość/

b) Zapewnienia transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się gromadzić odpady w pojemnikach odpowiednio posegregowanych
(zgodnie ze specyfikacją lub odrębnymi przepisami) i utrzymywać kontenery w należytej czystości.

Niedozwolone jest składowanie różnego rodzaju opakowań, tacek i innych przedmiotów pod rygorem nie
odebrania odpadów lub pod rygorem naliczenia przez Zleceniobiorcę kary umownej w kwocie 200,00 zł
netto za każde naruszenie.
§3
1. Odbiór i transport odpadów kategorii 3 będzie odbywał się systematycznie według ustalonego
harmonogramu.
2. Zleceniobiorca

będzie

każdorazowo

wystawiał

Zleceniodawcy

Dokument

Handlowy

potwierdzających ilość odebranych odpadów. Dokumenty muszą być podpisane przez
Zleceniodawcę.
3. Zleceniobiorca zapewni właściwe warunki sanitarne podstawionych środków
przewóz zgodnie z przepisami weterynaryjnymi.

transportu oraz

§4
1. Wynagrodzenie za wywóz odpadów przyjętych od Zleceniodawcy ustalono w wysokości:
……………… zł netto za 1 kg odpadu + VAT.
2. Wynagrodzenie będzie uiszczane na rachunek bankowy EKOSAN Sp. z o. o. wskazany
w fakturze. Sposób zapłaty i termin określony na fakturze VAT.
3. Ustala się kwotę ryczałtową za gotowość odbioru odpadów w wysokości 100,00 zł + VAT za
miesiąc.
§5
1. Obie strony umowy wyrażają zgodę na kontaktowanie się oraz przesyłanie faktur drogą
elektroniczną zgodnie z wypełnionym oświadczeniem.
2. W przypadku braku zgody na kontakt przez e-mail, korespondencja przesyłana będzie przez
Zleceniobiorcę pisemnie, za przesyłkę doliczony będzie koszt opłaty pocztowej wg aktualnie
obowiązującej taryfy Poczty Polskiej S.A.
3. Każda ze stron może wystąpić o rozwiązanie umowy z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem
na koniec miesiąca.
§6
Strony zawierają Umowę na czas /nie/określony od dnia ……………………. do dnia …………………..
§7
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu
do Umowy pod rygorem nieważności.
§8
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd Właściwy dla siedziby odbiorcy.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………

ZLECENIOBIORCA

…………………………………………………….

ZLECENIODAWCA

Uwaga!
Administratorem Państwa danych osobowych jest EKOSAN Spółka z o.o. z siedzibą w Chałupy 13B 76-024 Świeszyno.
Przetwarzanie danych ma nierozerwalny związek z wykonaniem obowiązku prawnego (jakim jest obowiązek wystawienia faktury
w związku ze sprzedażą) ciążącego na administratorze.

