UMOWA
NA ODBIÓR ODPADÓW
Zawarta w dniu ………………….. 2017 roku w Opatówki pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………; REGON: ………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy WYTWÓRCĄ, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………..
a firmą:
RECYCLING CALISIA Mateusz Grabowski
ul. Rogatka 14c; 62-860 Opatówek
NIP:; REGON:
Zwanym w dalszej części umowy ODBIORCĄ, reprezentowaną przez:
Mateusz Grabowski - właściciel
§1
1. ODBIORCA zobowiązuje się odebrać i zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującym
prawem odpady Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zwanymi dalej ZSEE oraz
pozostałe odpady wyszczególnione w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2.
2. Odpady ZSEE oraz pozostałe odpady będą transportowane przez ODBIORCĘ do Punktu
odbioru ODBIORCY mieszczącym się w Opatówku, ul. Rogatka 14C.
3. ODBIORCA zobowiązuje się w zakresie niniejszej umowy do odbioru od WYTWÓRCY
zebranych odpadów określonych w Załączniku Nr 1 i Nr 2 niniejszej umowy.
4. ODBIORCA oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie
odpadami wydane przez Starostę Kaliskiego oraz posiada przeszkolenie w zakresie
postępowania z informacjami niejawnymi zawartymi na nośnikach oraz w dokumentach.
5. Osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, odpowiedzialnymi za kontakt są
a. Ze strony WYTWÓRCY:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
b. Ze strony ODBIORCY:
Piotr Grabowski, tel. 503-002-140, e-mail: biuro@recycling.kalisz.pl

§2
1. Strony zobowiązują się dokonać zapłaty przelewem w ciągu 14 dni licząc od dnia wystawienia
faktury.
2. ODBIORCA zapłaci za odpady podlegające recyklingowi WYTWÓRCY zgodnie z cenami
wyszczególnionymi w Załączniku Nr 1.
3. WYTWÓRCA zapłaci ODBIORCY za pozostałe odpady przeznaczone do utylizacji wg
Załącznika Nr 2.
4. Odpady niewyszczególnione w Załącznikach będą odbierane przez ODBIORCĘ w ilości
przekazanej przez WYTWÓRCĘ po wcześniejszym uzgodnieniu.
5. Podstawą do wystawienia faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż ZSEE
będzie faktyczna ilość odebranych odpadów pomnożona przez cenę jednostkową określoną w
Załącznikach.
6. Wartość opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zostaje zwiększona o podatek od
towarów i usług (VAT) w obowiązującej stawce.
7. Wartość opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów może ulec zmianie nie częściej jak raz
na kwartał. Cennik odpadów będzie przesyłany do WYTWÓRY do dnia 31 marca, 30 czerwca,
30 września i 31 grudnia każdego roku i będzie obowiązywał obydwie strony niniejszej umowy
w nadchodzącym kwartale bez konieczności powiadamiania WYTWÓRCY.
§3
Termin odbioru odpadów każdorazowo uzgadniany będzie telefonicznie, z możliwie wcześniejszym
wyprzedzeniem – minimum 7 dni roboczych.
§4
ODBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów zgodnie z
obowiązującym prawem.
§5
ODBIORCA zobowiązuje się do zachowania tajności danych przekazanych w postaci
dokumentów, nośników magnetycznych i optycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych oraz ustawą ochronie informacji niejawnych.
§6
ODBIORCA zaświadcza, że powierzone do zniszczenia informacje na nośnikach i dokumentach
zostaną zniszczone nieodwracalnie zgodnie z normą DIN 32 757 (V klasa bezpieczeństwa) a jako
dowód zniszczenia zostanie wystawiony certyfikat zniszczenia.
§7
ODBIORCA i WYTWÓRCA oświadczają, że na prowadzoną działalność posiadają wszelkie
uzgodnienia i decyzje przewidziane prawem polskim.
§8
Strony upoważniają się do wystawiania faktur VAT bez podpisu, jednocześnie oświadczają, że są
płatnikami podatku VAT.

§9
Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia lub w
każdym czasie za zgodą obydwu stron. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania WYTWÓRCY.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 2 ust. 7, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 12
Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim dokumentów oraz
innych informacji związanych z obrotem handlowym i finansowym o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej.
Strony niniejszej umowy deklarują wzajemną pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.
§ 13
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia …………… r.
§ 14
Załączniki wymienione w treści umowy są jej integralną częścią. Umowa została sporządzona w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

/Wytwórca/

/Odbiorca/

ZAŁĄCZNIK NR 1 (Skup odpadów)

Skup odpadów
Nazwa

zł/kg (VAT - tzw. odwrotne
obciążenie)

Jednostki komputerowe kompletne

1,00

Złom komputerowy

0,80

Telefony komórkowe

5,00

Radia, telefony, odtwarzacze DVD, CD, Video

0,00

Drukarki, kopiarki, faksy

0,00

Skanery, modemy, maszyny do pisania, kasy fiskalne

0,00

Elektronarzędzia

0,00

Transformatory i silniki

0,80

Transformatory plastikowe (zasilacze) z kablami

0,00

Monitory CRT – całe z kablami

0,00

Telewizory CRT - całe z kablami

0,00

Monitory i telewizory LCD z całą matrycą

0,00

Urządzenia teleinformatyczne

0,00

UPS

0,00

Baterie

0,00

Akumulatory

1,50

Urządzenia AGD małe (czajniki, suszarki…)

0,00

Urządzenia AGD średnie (okapy, ekspresy, odkurzacze…)

0,00

Urządzenia AGD duże (pralki, kuchennie elektryczne…)

0,00

Urządzenia zawierające freon – kompletne (lodówki, klimatyzatory…)

0,00

Przewody i kable miedziane mix

3,00

Złom stalowy blacha (-5% zanieczyszczenia)

0,50

Złom aluminiowy (2% zanieczyszczeń)

3,00

Złom miedziany (2% zanieczyszczeń)

15.00

Karton i papier luzem (do 10% wilgotności)

0,15

Folia transparentna czysta luzem

0,20

ZAŁĄCZNIK NR 2 (koszt ponosi wytwórca)

Koszt utylizacji
Nazwa
zł/kg (netto)
Meble

0,50

Świetlówki

2,50

Niszczenie dokumentów + certyfikat zniszczenia

1,50

Niszczenie nośników magnetycznych + certyfikat zniszczenia

2,00

Nośniki magnetyczne – taśmy, dyskietki

1,50

Kartridże, tonery

2,00

Tworzywa samochodowe, opony, filtry, lampy …

0,60

Folia i karton zanieczyszczony/mokry

0,60

