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Umowa nr ………………… 

zawarta w dniu ………..  

 

pomiędzy: 

Bio Star Sp. z  o.o.,  73-110 Stargard, ul. Bogusława IV 15, NIP 8542364961, REGON 320737738, nr rejestrowy 

000004383, kapitał zakładowy 32 161 000,00 zł, wpisaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do KRS pod nr 0000340114, zwaną dalej „Zamawiającym”,  

którą reprezentuje: 

Sebastian Szwajlik — Prezes Zarządu 

a 

…………………………………………………………………………………….., prowadzącego działalność gospodarczą 

pn. ………………………….., z siedzibą przy…………………………., wpisaną do CEIDG, NIP………., REGON ……., zwaną dalej 

„Wykonawcą”: 

 

o treści następującej: 

 

§ 1. 

1. Wykonawca oświadcza, że działając w myśl wymogów zawartych w załączniku VIII, Rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wykonania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

1069/2009 z dnia 21.10.2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774.2002 (Dz.U. WE 

L 300/1 z dnia 14.11.2009) posiada do realizacji niniejszej umowy odpowiednie środki transportowe zaakceptowane 

zaświadczeniem wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz spełnia osobowo wymogi ustawy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i zobowiązuje się do posiadania ich przez cały okres trwania niniejszej 

umowy oraz okazywania ich niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego.  

3. Wykonawca oświadcza, iż ma podpisaną ważną umowę z ………………... na odbiór padłych zwierząt do utylizacji. 

Wykonawca oświadcza, że przekazywać będzie padłe zwierzęta posiadaczowi odpadów, który posiada zezwolenie 

właściwego organu na utylizację padłych zwierząt w zakresie rodzaju odpadów, które są przedmiotem umowy 

zawartej z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do niezwłocznego 

dostarczenia umowy z podmiotem, któremu przekazuje padłe zwierzęta wraz z wszelkimi decyzjami oraz 

zezwoleniami, w oparciu o które podmiot ten prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami.  

 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę odbioru, transportu i przekazania do utylizacji 

padłych zwierząt.  

2. Określony w  ust.1 przedmiot umowy będzie obejmował odbiór i transportowanie zwierząt padłych z kategorii I z 

przyczyn naturalnych, choroby oraz w wyniku zdarzeń losowych jak wypadek drogowy itp., do 3 godzin od zgłoszenia 

od Zamawiającego, lub w uzasadnionych przypadkach najpóźniej w dniu następnym lub innym uzgodnionym przez 

obie strony,  

 

§ 3 

1. Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu …………… 

przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się pełnić stan całodobowej gotowości i realizować przedmiot umowy określony w § 2 

ust. 2 pkt 1.  



3. Wykonawca od chwili przekazania padłego zwierzęcia, przejmuje pełną odpowiedzialność za gospodarowanie 

padłymi zwierzętami, wynikającą z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2013 poz. 21) oraz 

obowiązujących w Polsce przepisów o ochronie środowiska i innych przepisów powszechnie obowiązujących.  

 

§ 4 

1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy określonego w §2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przez okres trwania 

umowy:  

a. Odbiór, załadunek, transport wraz z przekazaniem do utylizacji padłych zwierząt  do 20 kg – …… zł/szt. netto,  

b. Odbiór, załadunek, transport wraz z przekazaniem do utylizacji padłych  od 21 kg – 50 kg – …… zł/szt. netto,  

c. Odbiór, załadunek, transport wraz z przekazaniem do utylizacji padłych zwierząt od 50 – 100 kg – …. zł/szt. netto,  

d. Odbiór, załadunek, transport wraz z przekazaniem do utylizacji padłych zwierząt powyżej 100 kg – …… zł/szt. 

netto. 

2. Zlecający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT .  

3. Należność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego gotówką lub przelewem na konto wskazane w fakturze 

w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.  Do faktury należy dołączyć dowód utylizacji padłych zwierząt. 

 

§ 5 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu i podpisanego przez obie strony pod rygorem 

nieważności.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego wypowiedzenia dokonanego na piśmie.  

3. W okresie wypowiedzenia warunki umowy nie ulegają zmianie. 

4. Każda ze stron jest ponadto uprawniona do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia 

postanowień umowy przez drugą stronę. Fakt naruszenia postanowień umowy musi mieć odzwierciedlenie w 

dokumentach sporządzonych na piśmie z powiadomieniem drugiej strony umowy. W takiej sytuacji należy 

wyznaczyć stronie dodatkowy termin na usunięcie naruszenia.  

 

§ 6 

Umowa zostaje zawarta na okres  24  miesięcy od dnia podpisania jej przez strony.  

 

§ 7 

1. Za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania usług odpowiada Wykonawca.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników 

i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów.  

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości.  

4. Wykonawca swoimi siłami wykona 100% zakresu rzeczowego usługi stanowiącej przedmiot umowy.  

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie.  

 

§8 

Strony ustalają następujące osoby upoważnione do podejmowania niezbędnych czynności w celu realizacji Umowy:  

1. Ze strony Wykonawcy – ……………………….  

2. Ze strony Zamawiającego – ……………………………………...  

 

§ 9 
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1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe 

przepisy obowiązujące w zakresie objętym przedmiotem umowy.  

2. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji umowy winny być rozwiązane w drodze ugody. Sprawy nie rozwiązane 

ugodowo będą podlegały rozstrzygnięciu sądów powszechnych według siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:  

1) Załącznik nr 1 – Informacja RODO 

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla KONTRAHENTÓW 

 w związku z zawieraniem i realizacją umów z Kontrahentami 

 

 

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy: 

 

1. Informacje dotyczące administratora danych 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy Nr ………… z dnia 

…………………. r., jest  Bio Star Sp. z o.o., ul. Bogusława IV nr 15; 73-110 Stargard 

 

2. Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

Państwa danych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób: 

 

• listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka 

• poprzez e-mail: inspektor@danych.osobowych.pl  

• telefonicznie:    500 071 091 

 

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 

Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających  z zawarcia i realizacji umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.  

Podstawą prawną ich przetwarzania jest: 

 

• art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej 

zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji; 

• art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym 

zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie 

wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności; 

Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, umożliwienie kontaktu, zapobieganie 

oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi 

roszczeniami; 

 

4. Okres przechowywania danych 

Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, spełnienia obowiązków 

archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami 

- co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia; 

 

5. Komu przekazujemy Państwa dane? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

• nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 

• podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych 

podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze 

świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula 

zachowania poufności danych, w tym danych osobowych. 

• podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania; 

 

6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

mailto:inspektor@danych.osobowych.pl
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• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

• prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z 

powodu naszych uzasadnionych interesów; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania 

z tego prawa, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.  

 

7. Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem 

niezbędnym do skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.  

 

8. Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie 

stosowane profilowanie. 

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

 

 

OŚWIADCZENIE KONTRAHENTA: Zobowiązuje się przekazać treść niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim osobom 

(Pracownicy, Osoby Współpracujące), których dane udostępniłam/em Spółce: Bio Star Sp. z o.o., ul. Bogusława IV nr 15; 73-110 

Stargard, w ramach zawarcia i realizacji umowy między Spółką Bio Star Sp. z o.o. a podmiotem, który reprezentuję. 

 

……………………………………………………………….. 

 

Załącznik nr 2 

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

( pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

W postępowaniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, oraz w zamówieniach wyłączonych z przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

(składane na podstawie  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego) 

 

Ja (my), niżej podpisany(ni) ............................................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………….………………………………………..…… 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 



 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  

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

oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania na zapytanie ofertowe w sytuacjach wymienionych poniżej: 

a) w sytuacjach określonych wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 

będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 

..............................., dn. .......................  .................................................................. 

                                                                               (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 


