
Umowa wydania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „SWER-G” 

 

zawarta w dnia …………………… roku pomiędzy: 

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w: 97-400 Bełchatów, ul Bawełniana 18, wpisaną przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,  

nr KRS: 0000005790, NIP 769-19-17-979, REGON: 590765381, nr rejestrowy BDO 000023260. 

Wysokość kapitału zakładowego 79 402 900,00 zł, reprezentowaną przez:  

 

1. Mariusza Pękalę – Prezesa Zarządu 

2. Iwonę Koperską – Wiceprezesa Zarządu  

 

Zwaną dalej  „Wydającym” 

a 

 

………………………………………………………………………………………………………………………., zwanym w dalszej treści 

umowy „Odbierającym”, którego reprezentuje: 

 

 

Ilekroć w dalszej treści umowy mowa o: 

1)  Wydającym - należy przez to rozumieć ’’EKO-REGION” Sp. z o.o..   

2) „SWER-G” – należy przez to rozumieć organiczny środek  poprawiający  właściwości gleby. 

3) Odbierającym - należy przez to rozumieć ……………………………………………………..oraz 

Przewoźnika realizującego usługę transportową  w imieniu i na rachunek Odbierającego. 

  

Preambuła 

Umowa zostaje zawarta na podstawie  złożonej przez Odbierającego  oferty z dnia ……………………………. 

Przedmiot umowy 

                                                                     § 1 

1. Przedmiotem  umowy  jest  wydanie  organicznego  środka  poprawiającego  właściwości 

gleby,  zwanego  dalej  „SWER-G”,  wytwarzanego  na  terenie  Instalacji komunalnej 

Gotartowie, gm. Kluczbork. Środek ten jest środkiem organicznym o konsystencji ziemistej 

powstałym w wyniku przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie. 

Został on dopuszczony do obrotu handlowego Decyzją nr G-874/19 wydaną przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05-08-2019 r. Decyzja wraz z instrukcją stosowania                            

i przechowywania „SWERU-G” stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wydający w ramach przedmiotu umowy zakłada wydanie „SWERU-G” w ilości ……………….w 

okresie trwania umowy.  

 

Obowiązki Odbierającego 

§ 2 

1. Odbierający przebywając na terenie Zakładu Wydającego zobowiązany jest do:  

a) przestrzegania zasad i przepisów z zakresu BHP i PPOŻ; 

b) ścisłego przestrzegania wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego ustalanego dla 

danego rodzaju prac; 

c) przestrzegania czasu pracy zakładu. 

2. W przypadku, gdy Odbierający nie będzie przestrzegał zapisów określonych w decyzji i instrukcji 

stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby w zakresie prawidłowego 

sposobu gospodarowania „SWER-G” będącym przedmiotem niniejszej umowy, Odbierający 

odpowiada za takie postępowanie w pełnym zakresie nawet, gdy następstwo takiego 



postępowania może być przeniesione w skutkach na Wydającego, również po zakończeniu 

umowy. 

3. Odbierający oświadcza że: 

a) przed przystąpieniem do załadunku i przed wyjazdem z terenu Zakładu odbywać się  będzie  

każdorazowe  ważenie  pojazdów  na  wagach posiadających aktualną legalizację  

zlokalizowanych na terenie Instalacji. 

b) przy każdorazowym ważeniu  pojazdów potwierdzi i odbierze kwity wagowe, stanowiące 

podstawę rozliczenia, 

c) zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej „RODO”), 

znajdującym się na stronie internetowej www.eko-region.pl; 

d) zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia 

mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

e) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów „RODO” mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać 

podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych; 

f) dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz 

w stosunku do Wydającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych 

i przepisów „RODO”; 

g) przekazywane przez Wydającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach 

związanych z realizacją niniejszej Umowy. Przekazywanie danych następuje w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych, z zgodnie z przepisami „RODO”. 

 

Odbiór środka „SWER-G” 

§ 3 

1. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy odbywał się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 

7:00 – 20:00. Wydający dopuszcza również możliwość pracy w soboty, w godzinach 7:00 – 

15:00, po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Stronami. W przypadku zmiany godzin odbioru 

„SWER-G”, Strony uzgodnią to między sobą droga elektroniczną lub telefoniczną bez 

konieczności wprowadzania zmian aneksem. 

2. Wydający będzie informował wskazanych przez Odbierającego w § 9 ust. 1 umowy, 

przedstawicieli, o planowanej ilości odpadów do odbioru, każdorazowo w formie telefonicznej 

bądź pisemnej (fax lub email) z 48 godzinnym wyprzedzeniem do czasu realizacji odbioru.  

3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Odbierający 

zobowiązuje się każdorazowo do przesyłania Wydającemu zgłoszenia w formie pisemnej (fax lub 

email) zawierającego: datę transportu, nazwę Przewoźnika, numer rejestracyjny pojazdu, imię 

i nazwisko kierowcy. 

4. W przypadku braku odbioru środka „SWER-G” przez Odbierającego przez okres, który przekracza 

48 godzin od chwili upłynięcia terminu realizacji odbioru zgłoszonego przez Wydającego, 

Wydający ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust 1 umowy.  

5. Wydający może odstąpić od nałożenia kary, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeśli 

Odbierający zwiększy ilość transportów w następnych 3 dniach następujących po dniu, w którym 

nie odebrano środka „SWER-G”, tak, aby wyrównać powstałą różnicę. 

 

Oświadczenia Wydającego  

                                                                              § 4 

1. Wydający oświadcza, iż jest właścicielem wytworzonego środka „SWER-G”.  

2. „SWER-G” spełnia wszelkie wymagania jakościowe zgodne z decyzją nr G-874/19.  

 



 

Rozliczenie umowy 

§ 5 

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Odbierający/Wydający* zobowiązuje się zapłacić 

Odbierającemu/Wydającemu* wynagrodzenie za 1 Mg odebranego środka „SWER-G”                      

w  wysokości ………………złotych netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki.  

2. Strony ustalają całkowitą szacunkową wartość umowy w wysokości………………………..zł netto 

(słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset zł 00/100) plus podatek VAT według obowiązującej 

stawki.  

3. Wszelkie rozliczenia dotyczące umowy będą dokonywane w walucie polskiej. 

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Odbierającemu przysługuje wynagrodzenie stanowiące 

iloczyn ceny jednostkowej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz ilości odebranego 

środka „SWER-G”. 

5. Rozliczenie ilości odebranego środka „SWER-G” odbywać się będzie na podstawie wskazań 

wagi Wydającego posiadającej świadectwo legalizacji, znajdującej się na terenie Zakładu 

Wydającego. Tonaż wskazany na kwitach wagowych będzie stanowił podstawę do określenia 

ilości odebranego środka „SWER-G” przez Odbierającego. Niezwłocznie po zakończeniu 

miesiąca kalendarzowego zostanie sporządzone miesięczne zestawienie ilości wydanego 

środka „SWER-G” w oparciu o raport z oprogramowania Wydającego i przekazany 

Odbierającemu.  

6. Rozliczenie usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Podstawą do wystawienia faktury będzie miesięczne zestawienie ilości wydanego środka 

„SWER-G”, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

8. Należność z tytułu wykonania usługi będzie płatna przelewem na rachunek 

Wydającego/Odbierającego* wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 

dni od daty jej dostarczenia do Wydającego w formie papierowej lub elektronicznej. 

9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Wydającego/Odbierającego*, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności 

przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się 

pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 

10. Odbierający/Wydający* 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. 96 b ust. 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług. 

11. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług  

z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie, zapłacone                                        

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108 a ustawy               

o podatku od towarów i usług. 
12. Odbierający/Wydający* zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie 

wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych 

przedmiotową umową.  

13. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wydający 

oświadcza, że na chwilę zawarcia umowy posiada status dużego przedsiębiorcy. W przypadku 

zmiany statusu przedsiębiorcy, Wydający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany 

na pisemne poinformowanie Odbierającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie 

stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

14. Wydający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

15. Odbierający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

 

 



 

Zmiany w umowie 

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. W  sprawach  

nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  obowiązujące  w tym zakresie przepisy 

kodeksu cywilnego.  

 

Termin obowiązywania umowy 

§ 7 

Umową będzie realizowana ……………………………………………………………………………………..  

 

Kary umowne 

§ 8 

1. W przypadku nieodebrania środka „SWER-G” zgodnie ze zgłoszeniem Wydającego, o którym 

mowa w § 3 ust. 2, Odbierający zapłaci karę w wysokości 100,00 zł za każdą nieodebraną 

jednostkę transportową. 

2. Wydający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, 

gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary. 

 

 

Pozostałe postanowienia 

§ 9 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowa realizację umowy są: 

ze strony Wydającego:   

a. Beata Wojewoda tel.: 44 633 08 15 wew.223 email: bwojewoda@eko-region.pl  

b. Krzysztof Stodoła tel. 77 887 54 54, e-mail: kstodola@eko-region.pl 

ze strony Odbierającego:………………., tel.: ………………………  

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.  

 

Załączniki do umowy: 

1. Decyzja nr G-874/19 wydana przez Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 05-08-2019 r. 

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu środka „SWER-G” – załącznik nr 1. 

2. Oferta Odbierającego z dnia ………………………. – załącznik nr 2. 

 
 
 
WYDAJĄCY :                                                                               ODBIERAJĄCY:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

mailto:bwojewoda@eko-region.pl

