
UMOWA  

 

zawarta dnia …………………….…..…… r. w Nowym Sączu pomiędzy:  

P.H.U. PTAK Jerzy Ptak z siedzibą: ul. Tarnowska 140A 33-300 Nowy Sącz NIP 7341143879 REGON 

492033946 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr 15370/00 reprezentowaną przez: Jerzego Ptaka – 

właściciela 

zwaną w dalszej części umowy „Pośrednikiem”,  

a  

…………………………………………………..…………..……………………………………………  

…………………………………………………..…………..……………………………………………  

…………………………………………………..…………..……………………………………………  

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części „Wprowadzającym produkty”,  

o następującej treści.  

 

§1 

Pośrednik oświadcza, że prowadzi działalność polegającą na przedstawieniu ofert w celu przejęcia obowiązku 

ciążącym na Wprowadzającym produkty w związku z wprowadzaniem produktów w postaci: oleju, opon 

i akumulatorów na teren Polski zgodnie z ustawami:  

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (dz. U. z 2016 r. poz. 1803), 

2) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478). 

§2 

Wprowadzający produkty zobowiązuje się do zawarcia umowy o realizację obowiązków wprowadzającego baterie 

i akumulatory do obrotu oraz umowy o przejęciu obowiązku odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów 

z organizacją odzysku opakowań wskazaną przez Pośrednika zwaną dalej Podmiotem pośredniczącym. 

§3 

Wprowadzający produkty zobowiązuje się do przestrzegania postanowień umów o których mowa w par.2, 

w szczególności przekazywania Podmiotowi pośredniczącemu sprawozdania za zakończony rok kalendarzowy 

zawierającego informację o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii oraz produktów. 

§4 

1. Pośrednik przy wykonywaniu czynności pośrednictwa sprzedaży usług jest zobowiązany do oferowania 

Wprowadzającym produkty usług zgodnie z najlepszą wiedzą i należytą starannością.  

2. Pośrednik będzie obciążał kosztami przedstawienia oferty Wprowadzającego produkty w kwocie 150 zł1 / rok 

kalendarzowy, jeżeli Wprowadzający produkty ma podpisaną umowę o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów 

z Pośrednikiem. W pozostałych przypadkach kwota ta wynosi 450 zł. 

 

                                                           
1 Kwota może ulec zmianie w następnym roku kalendarzowym 



 

§5 

1. W celu realizacji postanowień niniejszej umowy, Pośrednik przekaże Wprowadzającemu produkty wzory umów po 

uzgodnieniu cen za przejęcie obowiązku wynikającego z wprowadzania produktów (oleje smarowe, opony, 

akumulatory) przez Wprowadzającego pojazdy na rynek Polski.  

§6 

2. Pośrednik nie jest upoważniony do przyjmowania od Wprowadzającego produkty świadczeń wynikających z 

zawieranych umów, jak również do odbierania zawiadomień o wadach oraz oświadczeń dotyczących wykonania 

umowy, której przedmiotem będzie przejęcie obowiązku ciążącego na Wprowadzającym produkty.  

§7 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 

3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez którąkolwiek ze stron, możliwe jest jej rozwiązanie bez 

zachowania okresu wypowiedzenia.  

§8 

1. Pośrednik i Wprowadzający produkty zobowiązują się do przestrzegania tajemnicy handlowej, w szczególności zaś 

warunków umów.  

2. Naruszenie powyższych zakazów stanowi rażące naruszenie umowy. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

w takiej sytuacji od drugiej strony niniejszej umowy odszkodowania na zasadach ogólnych.  

§9 

W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§10 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

§11 

Spory powstałe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie – a w przypadku braku porozumienia, 

przez Sąd właściwy dla Powoda.  

§12 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.  

§13 

Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

Pośrednik                                      Wprowadzający produkty 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

 


