
  Umowa Nr …………/2020  

(na odbiór i zagospodarowanie odpadów) 

 

 

 

Zawarta w dniu ………….2020r. w Rawie Mazowieckiej, pomiędzy: 

 

ZGO AQUARIUM  Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 20, 96 - 200 Rawa Mazowiecka, NIP 835-

156-76-30, REGON 100441327, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296935, nr BDO 000004337 reprezentowaną przez: 

 Emilię Tulin – Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” 
   a 

………………………………………. z siedzibą przy ulicy ..................... ,NIP ……………………., 

REGON ……………………  

reprezentowaną przez: 

 ……………………… – …………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” 

o następującej treści: 

 

 

§ 1   Przedmiot umowy 

 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie odbioru i 

zagospodarowania  odpadów z terenu/obiektu…………………………..w ……………………….   

 

 

§ 2  Czas obowiązywania umowy 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia ………………, na czas nieokreślony. 

 

 

§ 3  Warunki wykonania usług 

 

1. W ramach niniejszej umowy uzgodniono usługi polegające na dzierżawie wyszczególnionych 

kontenera/ów, odbiorze odpadów z obiektu Zleceniodawcy oraz ich zagospodarowaniu. Zakres usługi:  

 

 Rodzaj i grupa odpadów…………………………………………………….. 

 

 Liczba i wielkość kontenerów do podstawienia…………………………….. 

 

2. Zakres usług oraz ich ceny mogą ulec zmianie w wyniku pojawiania się nowych rozwiązań 

zagospodarowywania odpadów oraz pod wpływem nowych regulacji prawnych. 

3. Wywóz odpadów następował będzie po telefonicznym zgłoszeniu  ze strony Zleceniodawcy na numer 

Zleceniobiorcy: 46/814 24 24 i/lub 661 483 633. Kontener/y z odpadami powinny być odebrane przez 

Zleceniobiorcę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

4. Każda usługa musi być zarejestrowana w miesięcznym formularzu odbioru odpadów i poświadczona 

podpisem osób upoważnionych przez Zleceniodawcę. Miesięczny formularz odbioru odpadów powinien 

być przekazywany jako załącznik do faktury. 

5. Masa odbieranych odpadów będzie określana na podstawie ważeń na legalizowanej wadze 

Zleceniobiorcy na terenie ZGO Pukinin 140. 

 

 

 



§ 4    Wystawianie i zapłata rachunków 

 

1. Zleceniobiorca wystawia miesięczne faktury za usługi wykonane zgodnie z warunkami 

uzgodnionymi w Załączniku nr 2 tj. na podstawie miesięcznego formularza odbioru odpadów oraz na 

podstawie Załącznika nr 1 tj. Cennika. Zleceniobiorca informuje jednocześnie ,że tonaże 

odbieranych odpadów w ilości do 1Mg będą naliczane jako pełna tona danej grupy odpadów. 

2. Zleceniobiorca przedłoży fakturę wraz z miesięcznym formularzem odbioru odpadów za ubiegły 

miesiąc do 10 dnia kolejnego miesiąca.  

3. Należność przedstawioną za wykonane usługi Zleceniodawca będzie płacił w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury na konto Zleceniobiorcy podane na fakturze. 

4. Za każde opóźnienie z zapłatą faktury, naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienia w 

transakcjach handlowych zgodnie z obowiązującym prawem. 

5. W przypadku, gdy opóźnienie płatności przez Dostawcę trwa dłużej aniżeli 30 dni i nie zostanie 

uregulowane pomimo dwukrotnego wezwania do zapłaty przez Przyjmującego z zagrożeniem 

wstrzymania świadczenia usług, Przyjmujący uprawniony jest do natychmiastowego wstrzymania 

świadczenia usług na rzecz Dostawcy, aż do czasu pełnej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i opłatą 

manipulacyjną. W powyższej sytuacji Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Przyjmującego w szczególności odszkodowawcze. 

6. Przyjmujący oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 Prawa bankowego, dla którego jest 

prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Zmiana cen następować będzie w formie aneksu zmieniającego załącznik nr 1 do Umowy z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

8. Strony dopuszczają możliwość dostarczania faktur w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z 

regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej dostępnym na stronie www.zgoaquarium.pl 

 

 

§ 5   Wypowiedzenie umowy 

 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, na mocy pisemnego wypowiedzenia, 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku płatności za dwa okresy rozliczeniowe 

(miesiące). 

 

§ 6   Inne postanowienia 

 

1. Zleceniobiorca gwarantuje, iż usługi objęte niniejszą umową będą realizowane z uwzględnieniem 

aktualnych polskich przepisów gospodarki odpadami oraz zobowiązuje się zawsze działać zgodnie z 

przepisami. 

2. Zleceniodawca nie jest uprawniony do używania kontenerów do jakichkolwiek innych celów i na 

innych zasadach, niż cele i zasady określone w niniejszej umowie oraz ponosi odpowiedzialność za 

podstawiony kontener i ryzyko utraty lub uszkodzenia kontenera od chwili podstawienia zgodnie z 

zamówieniem do chwili odbioru. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony będą  

rozwiązywać polubownie na zasadzie porozumienia stron, a w przypadku braku porozumienia, spory 

rozstrzygane będą przed Sądem właściwym dla siedziby Zleceniobiorcy. 

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 



7. Integralną część umowy stanowią: 

a) Załącznik nr 1 – „Zakres i cennik usług” 

b) Załącznik nr 2 – „Miesięczny formularz odbiorów” 

c) Załącznik nr 3 – „Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną”  

d) Załącznik nr 4 – „Klauzula informacyjna dla kontrahentów” 

 

 

ZLECENIODAWCA                  ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1    

 

 
 

Do umowy nr .…/2020  z dnia ………….2020r. 

Cennik podstawienia/dzierżawy kontenera, odbioru i zagospodarowania odpadów. 

 

 

Grupa 

 

Rodzaj odpadu 

Cena w zł brutto/Mg (za tonę) za 

odbiór odpadów z terenu miasta i 

gminy Rawa Mazowiecka 

I Zmieszane odpady komunalne 550 

 

II 

 

Odpady przemysłowe 

Zgodnie z cennikiem ZGO Pukinin na 

zagospodarowanie odpadów plus 

koszty transportu 100 zł brutto 

III Odpady wielkogabarytowe 900 

IV Odpady zielone i biodegradowalne 440 

V Zmieszane odpady ogólnobudowlane 550 

 
W/w usługa poza obszarem gminy i miasta Rawy Mazowieckiej:  do w/w cen + 8 zł/km ( według googlemaps, punkt 

początkowy ZGO Pukinin Nr 140 ), koszt transportu liczony jest w dwie strony jako podstawienie i odbiór kontenera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

Miesięczny formularz odbioru odpadów przez ZGO Pukinin 

 

Kontrahent: ………………………………………………………………………. 

 

L.p. Data/godzina  
Rodzaj odebranych 
odpadów (grupa) 

Ilość odebranych 
kontenerów 

Podpis 
kontrahenta 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

 

Do umowy nr ……………2020  z dnia ………….2020r. 

 

OŚWIADCZENIE 

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

1.Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm), wyrażam zgodę na przesyłanie przez ZGO AQUARIUM 

Sp. z o.o. faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie faktur elektronicznych. 

2.Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w formie 

papierowej w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur 

drogą elektroniczną. 

3.Proszę o przesyłanie faktur drogą mailowa na podany poniżej adres e-mail. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………. 

4.W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

5.Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie 

czego wystawca faktur traci prawo do wystawienia i przesłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, 

począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 

 

Do umowy nr ……………2020  z dnia ………….2019r. 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy: 

1.Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  ZGO AQUARIUM Sp. z 

o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  NIP: 8351567630 REGON: 100441327 KRS: 

0000296935, zwany dalej: „Administratorem”. 

2.Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. 

Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  lub telefonując pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT: 

+48 46- 815-40-55  lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46 - 814-24-24. 

3.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji 

umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń 

wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

4.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 

celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa. 

5.Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 

Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy. 

6.Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana 

danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego 

rachunku na Pani/Pana rzecz. 

7.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani 

żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora -  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

8.W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub usługach 

podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który pozwala 

przetwarzać dane osobowe, jeżeli  osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w tym celu. 



9.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania 

danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty 

świadczące na rzecz  Administratora usługi księgowe, prawne. 

10.Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, a także 

później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w 

związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

11.Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

12.Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator 

posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

13.W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje 

Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

14.W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej 

sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, 

lokalizacji lub przemieszczania się. 

 


