DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH
BATERII I AKUMULATORÓW Z DNIA _______

Zawarty 03.09.2018 w Krakowie pomiędzy:
Biosystem S. A. z siedzibą w Krakowie (30-556), przy ul. Wodna 4, wpisaną do rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
pod numerem 000004636, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: KRS:0000317409, NIP 945-20-43-923, REGON 120-11-10-40
reprezentowaną przez Pełnomocnika Marzenę Bartel, działającą na podstawie pełnomocnictwa
z dnia 22 lipca 2016,
zwaną dalej „Biosystem”
a
pełna nazwa placówki oświatowej ……………………………………………………………..………….,
………………………………………………………………………………………………...…………………
miejscowość ……………………………………….…………… kod pocztowy……………………….…..,
ulica………………………………………………………………………………numer……………………..,
NIP…………………….……………………………., REGON ………….…………………...……………...,
będącą jednostką budżetową/zakładem budżetowym Gminy ……………………………………..........
reprezentowaną przez Dyrektora ………………………………………….………………………………..
który oświadcza, iż jest upoważniony do zawarcia niniejszej umowy,
zwaną dalej „Placówką”
Biosystem i Placówka zwani dalej łącznie Stronami.
Strony postanawiają co następuję:

STRONA 1 Z 6

wydrukuj i wyślij

ANEKS NR 1

2. Strony zmieniają umowę w ten sposób, iż Umowa otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
4. Aneks został sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

__________________

______________

Biosystem

Placówka
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1. Placówka oświadcza, iż w związku z uczestnictwem w Ogólnopolskim Programie
Edukacyjnym dla szkół pn. „Zbieraj Baterie i Telefony” zamierza gromadzić zużyte telefony
komórkowe.

do aneksu nr 1 do Umowy o świadczenie usług w zakresie organizacji zbiórki zużytych
baterii i akumulatorów z dnia _______

UMOWA
- o świadczenie usług w zakresie organizacji zbiórki
zużytych baterii i akumulatorów przenośnych oraz przyjmowania
zużytych telefonów komórkowych

Zawarta w dniu 03.09.2018 r. pomiędzy:
Biosystem S. A. z siedzibą w Krakowie (30-556), przy ul. Wodna 4, wpisaną do rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
pod numerem 000004636, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: KRS:0000317409, NIP 945-20-43-923, REGON 120-11-10-40
reprezentowaną przez Pełnomocnika Marzenę Bartel, działającą na podstawie pełnomocnictwa
z dnia 22 lipca 2016,
.
zwaną dalej „BIOSYSTEM”
a
pełna nazwa placówki oświatowej ………………………………………………….………….………….,
…………………………………………………………………………………………………………...………
miejscowość ……………………………………….…………… kod pocztowy……………………….…..,
ulica………………………………………………………………………………numer……………………..,
NIP…………………….……………………………., REGON ………….……………………………..…...,
będącą jednostką budżetową/zakładem budżetowym Gminy ……………………………………..........
reprezentowaną przez Dyrektora ………………………………………………………………….………..
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ZAŁĄCZNIK NR 1

zwaną dalej „Placówką”
BIOSYSTEM i Placówka zwani dalej łącznie Stronami.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Na mocy niniejszej umowy, BIOSYSTEM zobowiązuje się do:
a) organizacji zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych na terenie Placówki,
który to obowiązek realizowany będzie poprzez:
•

bezpłatne dostarczanie pojemnika na zużyte baterie oraz plakatu edukacyjnego,
informujących o zbiórce, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

•

odbiór zebranych zużytych baterii od Placówki na koszt BIOSYSTEM,

b) nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w postaci zużytych telefonów komórkowych, zbieranego w Placówce, w związku
z udziałem Placówki w publicznej kampanii edukacyjnej organizowanej przez Biosystem
Organizacja Odzysku Opakowań S. A. oraz Biosystem Elektrorecykling Organizacja
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A.
OBOWIĄZKI STRON
§2
1. Strony ustalają, że odbiór zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytych telefonów
komórkowych, będzie realizowany przez BIOSYSTEM po przesłaniu przez Placówkę
zgłoszenia, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej
zbierajbaterieitelefony.pl.
2. Strony ustalają, że warunkiem dokonania zgłoszenia jest zebranie minimum 25 kg zużytych
baterii i akumulatorów lub 5 kg zużytych telefonów komórkowych. Placówka biorąca udział
w publicznej kampanii edukacyjnej organizowanej przez Biosystem Organizacja Odzysku
Opakowań S. A. lub/oraz Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu
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który oświadcza, iż jest upoważniony do zawarcia niniejszej umowy,

po zebraniu minimum 10 kg zużytych baterii i akumulatorów lub 1 kg zużytych telefonów
komórkowych. Czas trwania „miesięcy finałowych” określają Organizatorzy w regulaminie
akcji.
3. Odbiór będzie realizowany w terminie 21 dni od daty prawidłowego zgłoszenia.
4. Strony ustalają, iż BIOSYSTEM przy wykonywaniu niniejszej umowy może korzystać
z usług podwykonawców.
5. Placówka

zobowiązuje

się

do

umożliwienia

BIOSYSTEM

organizacji

zbiórki

w szczególności poprzez:
a) ustawienie pojemnika na baterie i akumulatory w widocznym miejscu oraz rozwieszenie
plakatu edukacyjnego, informującego o zbiórce w okolicy pojemnika;
b) użytkowanie

pojemnika

na

zużyte

baterie

i

akumulatory

zgodnie

z

jego

przeznaczeniem;
c) zgłaszanie odbioru zużytych baterii i telefonów komórkowych za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej zbierajbaterieitelefony.pl;
d)

przygotowanie paczek z bateriami i/lub telefonami komórkowymi do odbioru po
zebraniu minimum logistycznego.

6. Placówka

zobowiązuje

się

także

do

przekazywania

zebranych

zużytych

baterii

i akumulatorów przenośnych oraz telefonów komórkowych wyłącznie BIOSYSTEM.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY
§3
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. BIOSYSTEM może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez
zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji niedokonania przez Placówkę przynajmniej
jednego zgłoszenia w ciągu roku kalendarzowego.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Placówka zobowiązana jest do zwrotu
otrzymanego pojemnika na zużyte baterie i akumulatory przenośne pod adres siedziby
BIOSYSTEM.
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Elektrycznego i Elektronicznego S. A. w „miesiącach finałowych” może dokonać zgłoszenia

przez BIOSYSTEM z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§4
1. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów,
które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy. W przypadku niemożności
polubownego rozstrzygnięcia danego sporu, Sądem właściwym jest Sąd właściwy
miejscowo dla BIOSYSTEM.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowania przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

BIOSYSTEM
……………………………………..

Placówka
…………………………………………
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5. Koszty zwrotu pojemników pokrywa Placówka, chyba że umowa została wypowiedziana

