
U M O W A

Zawarta dnia …................... w Krakowie w siedzibie firmy RAN-FLEX Sp. z o.o., 30-117 
Kraków, ul. B. Prusa 27/3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS 0000106638, kapitał założycielski 50 000 zł  NIP 657-21-39-334, REGON: 290918285, 
zwaną dalej ZLECENIOBIORCA, reprezentowaną w osobie Prezesa Zarządu - Sławomira 
Rybkowskiego z jednej strony, a  

ZLECENIODAWCĄ:  
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

o następującej treści:
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ZLECENIODAWCA, wytwarzający odpady zleca ZLECENIOBIORCY odpłatne wykonanie usługi 
usunięcia tych odpadów z miejsc ich powstawania celem unieszkodliwienia.
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Przedmiotem zlecenia są odpady przemysłowe wyszczególnione w Zał. cenowym odp. 
przemysłowych, który stanowi integralną część umowy.
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ZLECENIODAWCA jest odpowiedzialny za przestrzeganie asortymentu odpadów składowanych 
i uczestniczy w załadunku.
ZLECENIOBIORCA ponosi odpowiedzialność za odpady po ich przyjęciu pod warunkiem, że ich 
skład i rodzaj jest zgodny z umową.

      -4-     
            

ZLECENIOBIORCA oświadcza, iż zawodowo trudni się czynnościami stanowiącymi przedmiot 
umowy i posiada umowy z firmami mającymi     uprawnienia  do utylizacji lub wykorzystania tych 
odpadów.
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1. Ilość odpadu ustalana jest wagowo "netto" wg  poniższej zasady :
      - odpadów załadowanych luzem,
      - odpadów załadowanych w pojemnikach jednorazowych.

2. Wartość usługi należna ZLECENIOBIORCY stanowi iloczyn wagi 
"netto" razy cena jednostkowa 1 kg odpadu danego asortymentu - wg taryfy  cennika, 
stanowiącego integralną część niniejszej umowy - Załącznik cenowy odpadów przemysłowych.

3. Zapłata na rzecz ZLECENIOBIORCY następuje przelewem bankowym w terminie 14 dni 
licząc od daty przyjęcia faktury przez ZLECENIODAWCĘ.

4. Opóźnienia płatności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych. Powtarzające lub 
przedłużające się opóźnienia płatności mogą spowodować rozwiązanie umowy. 



5. ZLECENIODAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia 
ZLECENIOBIORCĘ do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

6. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się powiadomić ZLECENIODAWCĘ o każdej zmianie 
warunków  odbioru odpadów.
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Wszelkie zmiany postanowień umowy są dozwolone za zgodą stron w formie pisemnego 
aneksu pod  rygorem nieważności. 
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Odbiór odpadów będzie następował na każde żądanie   ZLECENIODAWCY np. zgłoszone 
telefonicznie, w momencie pozyskania stosownej ilości do pojemnika.
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Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za zgodą stron lub za 
trzymiesięcznym wypowiedzeniem z przyczyn zawinionych przez każdą ze stron, a 
wymienionych w pkt. 9, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
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Przyczyny zawinienia leżące po stronie ZLECENIOBIORCY tj.
- nie odebranie w terminie odpadów przemysłowych
- utrata uprawnień niezbędnych do wykonania usługi.
Przyczyny zawinienia leżące po stronie ZLECENIODAWCY to:
- trzykrotne opóźnienie w zapłacie należności.
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Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (D.U. Nr. 62 z 2001r. poz. 628 
Art. 28  Ust.4 pkt.1 do 6). Rozporządzenie Ministra Środowiska Nr.1206 z dnia  27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U.Nr.112. Ewentualne spory powstałe pomiędzy 
stronami rozstrzygane będą przez właściwy Sąd w Krakowie. 
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Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym dla każdych ze 
stron. 

           ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA
                 



ZAŁĄCZNIK 1

Cennik utylizacji odpadów przemysłowych

Kod 
odpadu

Rodzaj odpadu Cena 
zakupu

Koszt 
utylizacji


