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UMOWA RAMOWA
nr …../…../2019
Zawarta w dniu ….…………..roku pomiędzy:
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o. ,
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000346147, NIP 8451958301; REGON 280470190,
którego reprezentuje:
1. Paweł Lachowicz - Prezes Zarządu
zwanym w dalszej części umowy ,,Dostawcą”,
a
……………………………………………………….., ……………., wpisaną do KRS
prowadzonym przez Sąd Rejonowy ……………………………... pod numerem: ………………..,
NIP ……………….; REGON ……………...,
którą reprezentuje:
1. …………………….- ………………...
zwanym w dalszej części umowy ,,Odbiorcą”.
§1
1. Odbiorca zobowiązuje się odbierać odpłatnie od Dostawcy surowce wtórne w postaci określonej
poniżej:
•

Opakowania z papieru i tektury - KOD 15 01 01

•

Opakowania z tworzyw sztucznych – KOD 15 01 02

•

Opakowania z metalu – KOD 15 01 04

•

Opakowania wielomateriałowe – KOD 15 01 05
§2

2. Odbiorca będzie regulował swoje zobowiązania z tytułu zapłaty za odebrany towar na podstawie
faktury VAT z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia przez Dostawcę.
3. Transport zakupionych od Dostawcy surowców wtórnych odbywać się będzie każdorazowo na
koszt i ryzyko Odbiorcy.
§3
Dostawca oświadcza, że jest czynnym i zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT prowadzącym
działalność gospodarczą.
§4
Odbiorca oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT prowadzącym
działalność gospodarczą oraz że prowadzi działalność w zakresie skupu i sprzedaży surowców i
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posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów oraz upoważnia Dostawcę do wystawienia
faktur VAT bez jego podpisu.
§5
Odbiorca pod rygorem ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności prawnej zobowiązuje się
natychmiast poinformować Dostawcę każdorazowo o zmianie decyzji zezwalającej na prowadzenie
mu zbierania i transportu odpadów.
§6
Umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością miesięcznego wypowiedzenia tylko w formie
pisemnej.
§7
Wszelkie zmiany w umowie muszą przebiegać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Ceny za odebranie danej partii surowca będą ustalane pisemnie bezpośrednio przed odbiorem w
trybie zapytania o cenę w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego art. 70¹ i następne ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny - Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
§9
Podpisana obustronnie karta przekazania odpadu będzie potwierdzeniem przyjęcia (zakupu) w/w
surowców przez odbiorcę. Podpisana karta przekazania odpadu będzie podstawą do wystawienia
faktury VAT przez Dostawcę.
§10
Ze strony Odbierającego wykonanie umowy koordynować będzie ……………..
Ze strony Dostawcy wykonanie umowy koordynować będzie …………………...
§11
1. Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Dostawcy.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego.

...…………….

…………………

Odbiorca

Dostawca

Załączniki: Dokumenty rejestrowe stron umowy
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