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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

  

Umowa    

 

zawarta w dniu ……………………………..........   pomiędzy:  

Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.   NIP: 8171714791, REGON: 690564403 

 z siedzibą w: 39-300 Mielec ul. Wolności 171  

reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………… 

2. ………………………………………..,  

 zwanym dalej „Sprzedającym”,  

a  

Panem*/Panią*/Firmą* ………………………………….. adres: 

……………………………………………………………….  

NIP*/PESEL* ……………………………………………….,  

zwanym dalej „Kupującym”.  

§ 1  

1. Kupujący kupuje od Sprzedającego drewno  z wycinki .  

2. Drewno znajduje się w na działce …………………..w Mielcu.  

3. Przedmiotem niniejszej umowy jest drewno o wartości według oferty lp -oznaczenie stosu :   

 

          - łączna ilość drewna wg lp ozn. stosu nr …………..        ilość [m3]   …………… m3,   wartość ……….. zł 

-  łączna ilość drewna wg lp ozn. stosu nr …………..        ilość [m3]   …………… m3,   wartość ……….. zł 

         - łączna ilość drewna wg lp ozn. stosu nr …………..        ilość [m3]   …………… m3,   wartość ……….. zł  

         - łączna ilość drewna wg lp ozn. stosu nr …………..        ilość [m3]   …………… m3,    wartość ……….. zł 

-  łączna ilość drewna wg lp ozn. stosu nr …………..        ilość [m3]   …………… m3,   wartość ……….. zł 

……… 

………. 

 

4. Wartość razem drewna będącego przedmiotem umowy: ……………….zł brutto 

5. Zgodnie z złożoną ofertą w dniu ……………………………………………. 

6. Kupujący oświadcza, że drewno zostało mu okazane w trakcie wizji terenowej przeprowadzonej  

w dniu ............................ .  

7. Kupujący odbierze drewno we własnym zakresie i na własny koszt.  

8. Kupujący może odebrać drewno dopiero po opłaceniu przez niego faktury VAT wystawionej przez 

Sprzedającego.  

9.  Kupujący akceptuje wady widoczne oraz ewentualne ukryte (np. postrzały) oraz szacunek sztuki lub 

stosu.   

§ 2 

1. Zakończenie robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia ........................................... . Po 

tym terminie umowa wygaśnie, o ile strony nie postanawiają inaczej, sporządzając odpowiedni aneks 

do umowy.   

2. W przypadku nieuporządkowania terenu Kupujący zostanie obciążony kosztami prac porządkowych.  
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§ 3  

Osoba odpowiedzialna ze strony Sprzedającego: ............................................................................. .  

  

Osoba odpowiedzialna ze strony Kupującego: .................................................................................. .  

   

§ 4 Kupujący:  

1. Wykona na własny koszt wszystkie prace związane z zabezpieczeniem terenu, na którym mają zostać 

przeprowadzone prace podczas odbioru, jak również zabezpieczy wszystkie obiekty, urządzenia, 

sprzęty, itp. znajdujące się na terenie objętym robotami będącymi przedmiotem umowy.  

2. Zapewni właściwą organizację i koordynację robót związanych z odbiorem drewna oraz 

przeprowadzenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

3. Ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych 

własnymi siłami (BHP).  

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.  

§ 6 

Sprawy sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Sprzedającego.  

§ 7 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

  

  

             SPRZEDAJĄCY              KUPUJĄCY  

   

 .......................................................................    .......................................................................  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić  

  

Załączniki:  
1. Oferta  
2. Klauzula informacyjna RODO.  
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                                          Załącznik nr 2 do Umowy 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA   

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Zakład 

Utylizacji Odpadów Komunalnych informuje:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.  z 

siedzibą przy ul. Wolności 171 , 39-300 Mielec (dalej jako: ZUOK Sp. z o. o.).  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZUOK Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: zuok@onet.eu 

lub listownie pod adresem: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Wolności 

171, 39 -300 Mielec, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem  e-mail: zuok@onet.eu  

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z 

realizacją przetargu publicznego na sprzedaż surowca drzewnego w ramach postępowania  

nr ZUOK/SPRZ/1/04/2022 na podstawie art.6 ust.1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w 

celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której strona jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego  w pkt 3 celu 

przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust.2 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w 

przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16  

Rozporządzenia);  

c) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 

Rozporządzenia);  

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 

Rozporządzenia).  

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i 

jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.  

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu.  

  

  

             SPRZEDAJĄCY              KUPUJĄCY  

  

  

 .......................................................................    .......................................................................  

  

*   niepotrzebne skreślić  

mailto:zuok@onet.eu

