UMOWA WSPÓŁPRACY
zawarta w dniu ….................................... w …...............................…………… pomiędzy:
Fundacją ZARAZ WRACAM z siedzibą w miejscowości Byczeń 68, 57-230 Kamieniec
Ząbkowicki wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000284785, posiadającą numer NIP 8871756679 oraz REGON 020565034,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Tomasza Radzikowskiego
zwana dalej „Organizatorem”,
a
Klubem Sportowym: …………………………… z siedzibą w ……....……… przy ul…………………..
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ……....................................….
Wydział …...................................................................................……….. pod numerem KRS:………………….,
/wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Starostę………......................................................…….. dnia
……...............… pod numerem………………../ posiadającą numer NIP…......................................…. oraz
REGON ………………………, reprezentowanym przez: …...............…..............................................………….
zwanym dalej „Klubem”

oraz
Elektrorecykling Sp. z o. o. z siedzibą w Sękowie (64-300 Nowy Tomyśl), Sękowo 59, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000489120, NIP:7881995965, REGON:302595494, wysokość kapitału zakładowego
2.377.400 zł, posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów nr (znak) DSR.VI.7660-109/09
wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Bartosza Kubickiego
zwaną dalej „Odbiorcą”.
Zważywszy na prowadzoną przez Fundację „Zaraz Wracam” z siedzibą w miejscowości Byczeń
(dalej Organizator) Akcję pod nazwą „Sprzęt za sprzęt” w okresie od dnia 10.04.2014 r. do dnia
15.09.2014 r., w ramach której będą organizowane zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155) oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz.
666 ze zmianami), strony postanawiają zawrzeć umowę o treści jak poniżej:
§1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków oraz zasad organizowania w ramach
Akcji „Sprzęt za sprzęt” (dalej Akcja) przez Klub w imieniu Organizatora zbiórek zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej ZSEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów
przenośnych (dalej baterii), a także warunków i zasad odbioru zebranego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii przez Odbiorcę od Klubu.
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§2.
1. Odbiorca oświadcza, że jest podmiotem profesjonalnie prowadzącym działalność
gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami, posiadającym stosowne zezwolenia oraz
wpisy, w szczególności w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego a także zużytych baterii i akumulatorów uzyskane zgodnie z
postanowieniami z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zmianami), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1155) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zmianami).
2. Klub oświadcza, że:
a. nie istnieją żadne prawne i faktyczne przeszkody, w szczególności uchwały organów
Klubu uniemożliwiające udział w Akcji, jak i uniemożliwiające podpisanie oraz realizację
postanowień niniejszej Umowy,
b. zobowiązuje się do organizowania w imieniu Organizatora zbiórek ZSEE, oraz zużytych
baterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
c. dysponuje odpowiednim miejscem w którym jest możliwe bezpieczne, bez
nieuprawionego dostępu osób trzecich, magazynowanie zebranego ZSEE i zużytych
baterii.
d. zobowiązuje się magazynowania zebranego ZSEE oraz zużytych baterii, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
§3.
1. W ramach niniejszej umowy Organizator:
a. powierza Klubowi w okresie trwania Akcji pod nazwą „Sprzęt za sprzęt” organizowanie w
jego imieniu i na jego rzecz zbiórek ZSEE oraz baterii,
b. zobowiązuje Klub do magazynowania ZSEE oraz baterii zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
c. zobowiązuje Klub do przekazywania ZSEE oraz baterii, wyłącznie Odbiorcy zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy oraz Regulaminu.
2. Klub zlecenie oraz zobowiązania określone w ust. 1 powyżej przyjmuje i zobowiązuje się do
ich wykonania z najwyższą starannością.
3. Organizator zobowiązuje Odbiorcę do odbioru od Klubu zebranego przez Klub w imieniu
Organizatora w ramach Akcji ZSEE oraz baterii w terminach indywidualnie ustalonych
pomiędzy Klubem a Odbiorcą.
4. Odbiorca niniejsze zobowiązanie określone w ust. 3 powyżej przyjmuje i zobowiązuje się do
jego wykonania z najwyższą starannością. Przez najwyższą staranność Strony rozumieją
działalność z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jej wykonywania.
1.
2.

3.
4.
5.

§4.
Klub zobowiązuje się do organizowania zbiórek w imieniu Organizatora zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego oraz baterii wyłącznie w miejscu wskazanym w formularzu
rejestracyjnym na stronie www.zarazwracam.pl.
Klub w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się w okresie od dnia podpisania niniejszej
umowy do dnia 31.12.2020 r. do zaniechania organizowania zbiórek zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz baterii na rzecz podmiotów trzecich innych niż
Fundacja „Zaraz Wracam”.
Klub przyjmuje do wiadomości, iż Organizator jest uprawiony do kontroli sposobu
przeprowadzania zbiórek oraz miejsca i zasad magazynowania zebranego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
Klub oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność za zebrany ZSEE oraz baterie do czasu
jego przekazania Odbiorcy. W tym zakresie Klub w szczególności zobowiązany jest zapewnić
miejsce, w którym może być bezpiecznie magazynowany zebrany zużyty sprzęt oraz baterie.
Klub przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest zmienianie stanu i/lub właściwości, w
szczególności poprzez demontowanie zabranego w ramach organizowanych w imieniu
Organizatora zbiórek zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz baterii, a także
umieszczanie w jednym pojemniku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

2

6. Za ewentualne działania osób, którymi posłuży się Klub przy wykonywaniu niniejszej
umowy, Klub ponosi pełną odpowiedzialność, tak jak za swoje własne działania.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

§5.
Klub w ramach Akcji może organizować w imieniu Organizatora jednodniowe, kilkudniowe
lub kilkunastodniowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii,
przy zapewnieniu ich bezpiecznego magazynowania.
Klub zobowiązuje się do informowania Organizatora za pośrednictwem panelu uczestnika na
stronie www.zarazwracam.pl o planowanej dacie zbiórki. Informacja o której mowa w zdaniu
poprzednim będzie zawierała również czas trwania zbiórki.
Klub każdorazowo w dniu zakończenia organizowanej zbiórki, za pośrednictwem panelu
uczestnika na stronie www.zarazwracam.pl, poprzez dostępny formularz „Zgłoszenie
odbioru”, podaje do wiadomości Organizatora liczbę i rodzaj zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz baterii.
Klub oraz Odbiorca każdorazowo ustalają indywidualnie termin i godzinę odbioru zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, które zadeklarował poprzez
wypełnienie i wysłanie formularza „Zgłoszenie odbioru”. Przy czym termin odbioru ustalony
przez Strony nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zgłoszenia.
Dokumentem potwierdzającym przekazanie Odbiorcy przez Klub zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz baterii jest Protokół Przekazania podpisanym przez
Klub i Odbiorcę.
Protokół Przekazania generowany jest automatycznie przy wypełnieniu formularza
„Zgłoszenie odbioru”.
Klub jest zobowiązany wydrukować w 3 egzemplarzach Protokół Przekazania. W dniu
odbioru zebranego ZSEE oraz baterii, ustalonym przez Klub i Odbiorcę, obie strony podpisują
Protokół. Jeden egzemplarz Klub zatrzymuje dla siebie, a pozostałe dwa egzemplarze
przekazuje Odbiorcy.
Klub jest zobowiązany za pośrednictwem panelu użytkownika na stronie
www.zarazwracam.pl każdorazowo aktualizować ilości oraz rodzaj zebranego zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii w zależności od okresu trwania zbiórki,
przy czym nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie trwania Akcji.

§6.
1. Odbiorca jest zobowiązany przekazać odebrany od Klubu ZSEE, zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
2013 r., poz. 1155), przedsiębiorcy prowadzącemu zakład przetwarzania ZSEE.
2. Odbiorca jest zobowiązany przekazać odebrane od Klubu zużyte baterie, zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr
79, poz. 666 ze zmianami), przedsiębiorcy prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych
baterii lub zużytych akumulatorów.
3. Odbiorca zobowiązuje się do systematycznego przekazywania Organizatorowi jednego
egzemplarza Protokołu przekazania podpisanego przez Klub oraz Odbiorcę, w terminie 7 dni
od dnia odbioru zebranego przez Klub w imieniu Organizatora zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
§7.
1. Osobą wyznaczoną do bieżących kontaktów ze Strony Organizatora jest Monika Szulc, adres
e-mail: fundacja@zarazwracam.pl,
2. Osobą wyznaczoną do bieżących kontaktów ze Strony Klubu jest/są:

………………………………………………….. tel………….…….adres e-mail: ................................................................
3. Osobą wyznaczoną do bieżących kontaktów ze Strony Odbiorcy jest/są Danuta Sapor,
tel.519350670 adres e-mail: d.sapor@elektrorecykling.pl.
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§8.
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony począwszy od dnia jej podpisania
do 31.12.2020 roku, na 7 kolejnych edycji konkursu.
2. W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień umowy i/lub
Regulaminu Akcji „Sprzęt za sprzęt” przez Klub, Organizator może rozwiązać niniejszą
umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie
przedmiotowej umowy przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Klubu jest
równoznaczne z wykluczeniem Klubu z dniem rozwiązania niniejszej umowy z udziału w
Akcji „Sprzęt za sprzęt”.
3. Strony zgodnie potwierdzają, iż oświadczenie o rozwiązaniu umowy wywołuje skutek jedynie
w relacji Organizator oraz podmiot (Klub oraz Odbiorca), którego to oświadczenie dotyczy.
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Organizatora w trybie natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie Klubu, Organizator oraz Odbiorca określą zasady zakończenia
współpracy.
5. Organizator zobowiązuje się powiadomić za pośrednictwem poczty e-mail Odbiorcę o
rozwiązaniu umowy z jednym z podmiotów będących stronami niniejszej umowy, nie później
niż 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
6. Wygaśnięcie Umowy bądź jej rozwiązanie bez względu na jej przyczynę nie narusza
określonych w Umowie oraz Regulaminie warunków wzajemnych rozliczeń pomiędzy
Stronami.
7. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Klubu, Klub w dniu
otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy jest zobowiązany dokonać zgłoszenia liczby i
rodzaju zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii oraz
przekazać je Odbiorcy nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozwiązania niniejszej
umowy.
§9.
1. Zarówno Klub jak i Odbiorca nie są uprawnieni do przeniesienia jakichkolwiek praw bądź
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w całości bądź w części na jakiekolwiek osoby
trzecie, bez zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Integralną częścią Umowy jest aktualny Regulamin Akcji „Sprzęt za sprzęt” umieszczony na
stronie www.zarazwracam.pl.
4. Postanowienia przedmiotowej Umowy, odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie
Akcji, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
6. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących na tle realizacji
niniejszej Umowy będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
7. Zmiana Regulaminu Akcji nie stanowi zmiany przedmiotowej Umowy.
8. Niniejsza umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez podmioty
będące Stronami niniejszej umowy.
9. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

ORGANIZATOR

KLUB SPORTOWY

……………………………………..

……………………………………..

(PODPIS)

……………………………………..
(DATA I MIEJSCE)

(PODPIS)

……………………………………..
(DATA I MIEJSCE)

ODBIORCA
……………………………………..
(PODPIS)

……………………………………..
(DATA I MIEJSCE)
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