Umowa na wywóz odpadów komunalnych stałych

Zawarta w dniu                  r.  w Ligowie pomiędzy:
ECOVIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ligowie ul. Jana Pawła II 36, 09-228 Ligowo, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000799790, kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP 7761704681, REGON 384151840, reprezentowanym przez 
	Dariusza Świeżawskiego – Prezesa Zarządu

zwanym dalej ,, Zleceniobiorcą”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
§  1

1. Zleceniodawca zleca a  Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania ciągłe i powtarzające się świadczenie usług polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny
2. Odbiór odpadów dotyczy: ……………………..
3. Zleceniodawca zobowiązany jest gromadzić odpady w pojemniku(ach) – ……………………
4.Pojemnik stanowi własność zleceniodawcy-zleceniobiorcy.
5.W pojemnikach gromadzone mogą być wyłącznie odpady objęte przedmiotem umowy. Nie dopuszcza się gromadzenia w pojemnikach:
-gruzu, ,śniegu, lodu, nieczystości płynnych.
-materiałów, które przez swój skład chemiczny powodują uszkodzenie samochodów Zleceniobiorcy lub ich trwałe zabrudzenie.
-materiałów łatwopalnych i wybuchowych,
-innych materiałów umieszczonych na liście odpadów niebezpiecznych (zał. Nr 2 do Rozp. M.Ś. z dn. 27.09.2001 w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206)
6.Wywóz przedmiotów wielkogabarytowych, gruzu odpadów innych niż komunalne, nie zgromadzonych w pojemnikach odbywać się będzie na podstawie oddzielnego zlecenia


§  2
1. Zleceniodawca deklaruje potrzebę opróżniania pojemników przez Zleceniobiorcę z częstotliwością:


1 raz w miesiącu według harmonogramu

§  3
Do obowiązków Zleceniodawcy należy:
1. Wyposażenie posesji lub nieruchomości w pojemnik(i) do gromadzenia odpadów w/g typu określonego przez Zleceniodawcę i w uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą.
2. Zapewnienie i zorganizowanie gromadzenia odpadów w pojemniku(ach).
3. Zapewnienia ustawienie pojemnika(ów) przed posesją przy bramkach(w miastach), drogach gminnych.
4. Zapewnienia dojazdu zastępczego w przypadku czasowego braku możliwości dojazdu na skutek np. robót drogowych, kanalizacyjnych, wodociągowych itp.
5. Wymiana zużytych lub uszkodzonych pojemników.
6. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i estetycznym.
7. Przestrzeganie zakazu przenoszenia pojemników do innych nieruchomości bez uzgodnienia ze Zleceniobiorcą.


§  4
Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:
1. Usuwanie z pojemników nieczystości stałych z częstotliwością zgodną z deklarowaną przez Zleceniodawcę w §2 .
2. Usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń, które powstały podczas załadunku nieczystości przez Zleceniobiorcę.
3. W razie niemożności zrealizowania usługi przez Zleceniobiorcę w terminach określonych w harmonogramie z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy a w szczególności siły wyższej, nie dającej się natychmiast usunąć awarii itp. usługa będzie zrealizowana niezwłocznie w najbliższym możliwym terminie, po ustaniu przyczyn.
4. Informowanie Zleceniodawcy o zmianie stawek, zmianie harmonogramu zbiórki odpadów w sposób  zwyczajowo przyjęty.
5. Wymiana pojemnika w przypadku uszkodzenia ze strony Zleceniobiorcy.


§  5
Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę za całą ilość odpadów deklarowanych w umowie nawet w przypadku nie zapełnienia pojemnika(ów).
W przypadku odebrania większej ilości odpadów, od deklarowanych w umowie, Zleceniodawca zostanie obciążony odrębną fakturą za dodatkową ilość odpadów.

§  6
1. Należność Zleceniodawcy za świadczone usługi będzie naliczana w terminach miesięcznych zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Jeżeli pojemnik stanowi własność Zleceniobiorcy, do kwoty należności za wywóz będzie doliczany czynsz miesięczny za dzierżawę pojemnika w/g obowiązującego cennika.

§  7
W razie przeszkód w wykonaniu usługi przez Zleceniobiorcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy a w szczególności nieustawienia pojemnika(ów) lub braku dojazdu do posesji - miejsca wystawienia pojemnika Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty należności zgodnie z umową.

§  8

Harmonogram wywozu nieczystości dla miejsca prowadzenia działalności Zleceniodawcy określa Zleceniobiorca i podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty a także na swojej stronie internetowej pod adresem: www.ecovir.eu
§  9
Stawki za świadczone usługi Zleceniobiorca ogłasza na swojej stronie internetowej pod adresem www.ecovir.eu.
§  10
Zamiana cen będzie ogłoszona przez Zleceniobiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego.
§  11

1. Płatność za usługi odbywać się będzie na podstawie  faktury VAT zgodnie z terminem wskazanym w fakturze.
§  12
Usługi będą świadczone zgodnie z następującymi uregulowaniami prawnymi:
1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13.09.1996r. Dz. U. 2019 poz. 2010,2020 z późn. zm.
3. Ustawą o odpadach z 14.12.2012 r. Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.
4. Regulamin utrzymania czystości i porządku i innych aktów prawnych obowiązujących na danym terenie.

§  13
Reklamacje za wykonaną usługę będą składane w formie pisemnej najpóźniej do 14-go dnia kolejnego miesiąca.
1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi lub wartości wystawionej faktury Zleceniodawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do 14 dni od zakończenia miesiąca rozrachunkowego. Po upływie tego terminu usługę uznaje się za wykonaną właściwie.
2. Zgłoszenie przez Zleceniodawcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie zwalnia od jej zapłaty.
3. W wypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności lub zwrócona na żądanie przelewem na konto Zleceniodawcy.

§  14
Nieuregulowanie należności w określonym terminie spowoduje naliczenie odsetek i kosztów upomnienia oraz wstrzymanie wywozu nieczystości do czasu uregulowania wszelkich należności.

§  15
1. Umowa zostaje zwarta na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsza umowę za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§  16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§  17
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem przepisów o których mowa w §12.

§  18
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Zleceniodawca oświadcza że wyraża- nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy oraz przekazywania jego danych  osobowych organom administracji publicznej w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.
§  19

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECOVIR Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 36, 09-228 Ligowo
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
	Pana/Pani dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach.
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
- wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.



ZLECENIODACA                                                       ZLECENIOBIORCA



   






