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UMOWA 
 

 

 

Zawarta  w  dniu ………… r. w ………………… pomiędzy: 

 

………………. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ……………… z 

siedzibą……………………., wpisaną do CEIDG, REGON …………., NIP ………………….. 

zwaną  dalej  Przekazującym,  

 

a 

 

Konradem Zajkiewiczem i Wiktorem Kwiatkowskim, prowadzącymi działalność gospodarczą w 

formie spółki cywilnej pod nazwą KON - WIT RECYKLING s.c. Konrad Zajkiewicz, Wiktor 

Kwiatkowski, reprezentowaną przez Michał Folwarskiego  z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 70, 

42-350 Koziegłowy, NIP 5731129082, REGON 150356491, wpisanymi do CEIDG 

zwanymi  dalej łącznie  Przejmującym. 

 
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.) 

strony niniejszej  umowy  ustalają  co  następuje. 

 

§ 1 

Umowa  dotyczy  odbioru  przez  Przejmującego zużytych opon  o kodzie  odpadu  16 01 03   w  

ilości przekazanej przez Przekazującego. 

 

§ 2 

Przejmujący  posiadający  stosowne  zezwolenie na  zbieranie  i  transport  odpadów  zobowiązuje  

się  do odbioru  odpadów  oraz  odpowiedniego  ich  zagospodarowania  zgodnie  z  w/w  ustawą. 

 

§ 3 

Przejmujący  będzie  odbierać  odpady  systematycznie  transportem  własnym lub Przekazującego 

wg zgłoszeń e-mail i/lub  telefonicznych na adres email: recykling@konwit.pl. 

 

§4 

Przekazujący  zobowiązuje  się  do  przekazywania  wszystkich  zużytych opon  w  czasie  trwania  

umowy  wyłącznie spółce „KON-WIT Recykling” s.c. Konrad Zajkiewicz, Wiktor Kwiatkowski 

prowadzonej przez Przejmującego. 

 

 

§ 5 

Dowodem  przejęcia  odpadów  przez  Przejmującego  będzie  wygenerowane przez Przekazującego 
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Potwierdzenie i Karta  Przekazania  Odpadu z systemu Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach 

oraz o Gospodarce Odpadami dostępnej pod adresem strony: www.bdo.mos.gov.pl Odpady  będą  

przejmowane  odpłatnie przez  Przejmującego. 

 

§ 6 

Za wykonanie usługi cena będzie ustalana lub potwierdzana przy każdorazowym zgłoszeniu od 

Przekazującego dokonanym zgodnie z § 3. Do wynagrodzenia  Przejmującego zostanie doliczony 

podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury VAT, 

jak również Strony wypełnią wszystkie pozostałe obowiązki nałożone na nie zgodnie z przepisami, 

w tym ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2018, 

poz. 2174 ze zmianami). 

 

§7 

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury VAT Strony ustalają 7-dniowy termin 

płatności wynagrodzenia Przejmującemu licząc od dnia wystawienia faktury VAT. Płatność 

dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Przejmującego: 

PKO BP S.A. 82 1020 3437 0000 1402 0016 2214 

 

§ 8 

Niniejsza  umowa  została  zawarta  na  okres  ……………… przy zachowaniu jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. Zakłada  się  możliwość  

przedłużenia  umowy  za  zgodą  obu  stron. 

 

§ 9 

Zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  pod  rygorem  nieważności  wymagają  formy  

pisemnej – aneksu do umowy. 

 

§ 10 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.) oraz innych 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 11 

Wszelkie spory między Stronami jakie mogą wyniknąć z zawarcia lub wykonania niniejszej 

Umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. 

 

§ 12 

Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, po  jednym  dla  każdej  

ze  stron.  Umowa  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  umowy. 

 

PRZEJMUJĄCY                    PRZEKAZUJĄCY 
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