
 

Ogólne Warunki Sprzedaży 

Silesia Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu 

 

1. Postanowienia ogólne 
1.1. Ogólne warunki sprzedaży (dalej: „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów w zakresie realizacji usługi 

zorganizowania odbioru odpadów (dalej: „Umowa”), których stroną jest „Silesia Recykling” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000548143, identyfikująca się NIP: 
6443510045 i nr REGON: 361011099, wysokość kapitału zakładowego: 12.500,00 PLN (dalej: „Silesia Recykling”). 

1.2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu Umowy, czasu jej trwania, zakresu i terminu świadczonych usług, osób 
i danych kontaktowych obu stron Umowy oraz wynagrodzenia Silesia Recykling i formy jego płatności wskazane są 
w indywidualnej ofercie złożonej przez Silesia Recykling (dalej: „Oferta”). Silesia Recykling zawiera Umowę z podmiotem 
wskazanym w Ofercie (dalej: „Klient”). Jeżeli Oferta złożona przez Silesia Recykling podlegała negocjacjom, pod pojęciem 
Oferty rozumie się ostateczną wersję Oferty wynegocjowaną przez strony (dalej: „Strony”). OWS stanowi integralną cześć 
Oferty przy czym pierwszeństwo przed OWS ma Oferta, a postanowienia OWS stosuje się w zakresie nieuregulowanym 
Ofertą. Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez Silesia Recykling oświadczenia Klienta o zaakceptowaniu Oferty. 
Klient zobowiązany jest zapoznać się z OWS przed zawarciem Umowy. Wszystkie pojęcia zdefiniowane w OWS mają 
identyczne znaczenie w Ofercie, chyba, że Oferta stanowi odmiennie. Silesia Recykling może uwarunkować zawarcie 
Umowy od pisemnej akceptacji OWS przez Klienta, choć nie jest to wymagane. Gdy Strony Umowy pozostają w stałych 
stosunkach gospodarczych, jednokrotne zaakceptowanie OWS przez Klienta ma skutek do wszystkich później zawartych 
Umów aż do czasu pisemnego porozumienia wykluczającego stosowanie OWS miedzy Stronami lub uchylenia OWS przez 
Silesia Recykling. 

1.3. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż OWS znajdują zastosowanie również gdy Oferta została złożona w formie 
innej niż pisemna (np. ustnie lub w formie dokumentowej), jak również gdy Strony nawiązały faktyczną współpracę pomimo 
niezłożenia Oferty przez Silesia Recykling. 
 

2. Współpraca pomiędzy Stronami i realizacja Umowy 
2.1. Klient zobowiązany jest do czynnego współpracowania z Silesia Recykling przez cały okres trwania Umowy, w tym w 

szczególności do: 
2.1.1. pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z Silesia Recykling, w tym niezwłocznego informowania 

Silesia Recykling o wszelkich zdarzeniach związanych z przedmiotem Umowy; 
2.1.2. przekazania Silesia Recykling wszelkich wymaganych prawem (w szczególności na podstawie ustawy o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012 r.), wskazanych przez Silesia Recykling, a dotyczących przedmiotu Umowy, dokumentów 
oraz informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy (co może dotyczyć KPO tj. karty przekazania odpadów 
oraz KPOK tj. karty przekazania odpadów komunalnych, a także wszelkich dokumentów, potwierdzeń i informacji 
wygenerowanych lub udostępnianych za pomocą bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce 
odpadami prowadzonej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl); 

2.1.3. informowania Silesia Recykling o każdej czasowej lub trwałej przeszkodzie w wykonywaniu Umowy; 
2.1.4. wyznaczenia (delegowania) osoby lub osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Klienta, które posiadać 

będą nieograniczony dostęp do dokumentów i informacji, o których mowa w ppkt. 2.1.1. - 2.1.3. powyżej. 
2.2. Klient akceptuje fakt, że: (i) wszelkie pomiary (w tym ważenie masy odpadów) wykonywane w ramach realizacji Umowy 

dokonywane są na urządzeniach dostarczonych przez Silesia Recykling, (ii) wynik pomiarów przeprowadzonych za pomocą 
tych urządzeń jest wiążący dla Stron, (iii) minimalna masa odpadów będących przedmiotem Umowy to 20 (dwadzieścia) ton, 
(iv) w przypadku awarii lub braku urządzeń służących do dokonywania pomiarów Silesia Recykling może oszacować masę 
odpadów na podstawie dotychczasowych doświadczeń, pojemności odbieranych pojemników, stosowanych wzorów i 
współczynników dotyczących wyliczenia masy odpadów. 

2.3. W przypadku wystąpienia przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prawidłową realizację Umowy przez Silesia 
Recykling terminy wykonania Umowy wskazane w Ofercie mogą ulec odpowiedniej zmianie, co najmniej o czas potrzebny 
do usunięcia tych przeszkód i przywrócenia stanu, w którym prawidłowa realizacja Umowy będzie możliwa. 
 

3. Wynagrodzenie 
3.1. Z tytułu wykonania Umowy Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Silesia Recykling wynagrodzenia w wysokości 

określonej w Ofercie (dalej: „Wynagrodzenie”). W Ofercie Wynagrodzenie jest podane w kwocie netto – należy doliczyć do 
niej podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na 
rachunku bankowym Silesia Recykling. 

3.2. Jeżeli w Ofercie nie wskazano innego terminu Wynagrodzenie należne Silesia Recykling płatne będzie w terminie 7 (siedmiu) 
dni od dnia wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego (np. faktury VAT). Wynagrodzenie będzie każdorazowo 

http://www.bdo.mos.gov.pl/


 

płatne przelewem, na wskazany przez Silesia Recykling w tym dokumencie księgowym rachunek bankowy. Klient wyraża 
zgodę na przesyłanie mu przez Silesia Recykling faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta wskazany w 
Ofercie. 

3.3. Podniesienie jakichkolwiek zastrzeżeń do Oferty, Umowy lub OWS nie uprawnia Klienta do wstrzymania jakichkolwiek 
płatności należnych Silesia Recykling 

3.4. W przypadku, w którym Oferta przewiduje obowiązek uiszczenia przez Klienta na rzecz Silesia Recykling przedpłat Silesia 
Recykling uprawniona jest do wstrzymania się od wykonywania Umowy do momentu wpłaty przez Klienta przedpłaty w 
pełnej wysokości. 

3.5. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek części Wynagrodzenia Silesia Recykling ma prawo do naliczenia Klientowi 
odsetek maksymalnych za opóźnienie oraz niezależnie od tego ma prawo do wstrzymania wykonywania obowiązków 
wynikających z Umowy. 
 

4. Odpowiedzialność 
4.1. Silesia Recykling odpowiada względem Klienta wyłącznie za szkody rzeczywiste, wyrządzone przez Silesia Recykling z winy 

umyślnej lub powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. Za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej, 
odpowiedzialność Silesia Recykling ograniczona jest do 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wynagrodzenia Silesia 
Recykling oraz nie obejmuje utraconych przez Klienta korzyści. 

4.2. Silesia Recykling nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku, gdy 
podmiot przyjmujący odpady odmówi ich przyjęcia z przyczyn niezależnych od Silesia Recykling.  

4.3. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Silesia Recykling na rzecz Klienta nastąpiła wskutek siły wyższej, Klientowi 
nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
 

5. Zakończenie współpracy 
5.1. Silesia Recykling uprawniona jest (wedle uznania, przy czym uprawnienia te mogą być stosowane łącznie lub rozłącznie, 

zależnie od decyzji Silesia Recykling) do: (i) wstrzymania się od wykonywania Umowy lub (ii) rozwiązania Umowy lub (iii) 
odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: 

5.1.1. Klient opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek części Wynagrodzenia należnego Silesia Recykling; 
5.1.2. wskutek nieudostępnienia przez Klienta dokumentów lub informacji (w tym wskazanych w pkt 2.1.2. OWS) 

niezbędnych do wykonywania Umowy przez Silesia Recykling prawidłowe (w tym terminowe) wykonanie Umowy przez 
Silesia Recykling jest niemożliwe lub utrudnione; 

5.1.3. masa odpadów przekazanych przez Klienta jest mniejsza niż masa wskazana w pkt 2.2. ppkt iii OWS; 
5.1.4. Klient wykonuje Umowę niezgodnie z postanowieniami OWS, Oferty lub powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 
5.2. Silesia Recykling może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia, o którym mowa w pkt 5.1. powyżej, najpóźniej do 24 

(dwudziestu czterech) miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 
5.3. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Klient zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

odstąpienia od Umowy do zwrotu Silesia Recykling w pełnej wysokości wszelkich poniesionych przez Silesia Recykling 
kosztów związanych z wykonywaniem Umowy. 
 

6. Lojalność 
6.1. W okresie obowiązywania Umowy, jak również w okresie 10 (dziesięciu) lat po jej wygaśnięciu, Klient przestrzegać będzie 

nakazu lojalności, który należy rozumieć jako zakaz współpracy Klienta z obecnymi i byłymi kontrahentami Silesia Recykling 
(w tym w szczególności z kontrahentami będącymi stronami umów zawartych przez Silesia Recykling w wyniku świadczenia 
usług zorganizowania odbioru odpadów) bez pośrednictwa Silesia Recykling. 

6.2. Naruszeniem nakazu lojalności jest w szczególności korzystanie przez Klienta (bezpośrednio lub za pośrednictwem 
podmiotu trzeciego) z usług świadczonych przez kontrahentów Silesia Recykling, zbieżnych choćby w części z zakresem 
usług świadczonych przez Silesia Recykling, bez udziału Silesia Recykling. 

6.3. Nakaz lojalności dotyczy również podmiotów powiązanych z Klientem osobowo lub kapitałowo, w szczególności osób: 
6.3.1. bliskich udziałowcom, akcjonariuszom, wspólnikom lub członkom organów Klienta, 
6.3.2. dominujących lub zależnych wobec Klienta, 
6.3.3. w których organach zasiadają osoby tożsame z osobami zasiadającymi w orangach Klienta lub osoby im bliskie, 
6.3.4. których akcjonariusze, udziałowcy lub wspólnicy są tożsami z akcjonariuszami, udziałowcami lub wspólnikami Klienta 

lub osobami im bliskimi. 
6.4. Jako osobę bliską Strony rozumieją: współmałżonka, partnera życiowego, rodzeństwo, wstępnego, zstępnego, 

powinowatego do drugiego stopnia. 
6.5. W trakcie trwania Umowy oraz w okresie 10 (dziesięciu) lat od wygaśnięcia Umowy Klient zobowiązuje się także do:

  
6.5.1. nie rekomendowania aktualnym lub byłym klientom i kontrahentom Silesia Recykling, a także potencjalnym klientom 

i kontrahentom Silesia Recykling jakichkolwiek podmiotów trzecich, które miałyby zastąpić Silesia Recykling; 



 

6.5.2. niezatrudniania oraz niepodejmowania czynności, które zmierzać będą do zatrudnienia w jakiejkolwiek formie (w tym 
umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, kontraktu menedżerskiego) 
pracowników, wykonawców i innych współpracowników Silesia Recykling. 

6.6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień zawartych w pkt. 6.1.-6.5. powyżej Klient zapłaci Silesia Recykling 
karę umowną w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Silesia Recykling uprawniona jest przy tym 
do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 

7. Poufność 
7.1. Informacjami poufnymi w rozumieniu OWS są wszelkie informacje udostępnione Klientowi przez Silesia Recykling, a także 

wszelkie informacje pozyskane przez Klienta w toku wykonywania Umowy. Informacjami poufnymi są w szczególności: 
7.1.1. dane obecnych i byłych kontrahentów i klientów Silesia Recykling; 
7.1.2. treść Umowy; 
7.1.3. treść negocjacji pomiędzy Stronami; 
7.1.4. wszelkie informacje pozyskane przez Klienta w ramach wykonywania Umowy za pośrednictwem bazy danych o 

produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), a w szczególności dane podmiotów przekazujących i 
przyjmujących odpady w związku z wykonaniem Umowy; 

7.1.5. informacje dotyczące kontaktów handlowych Silesia Recykling, baz danych klientów i kontrahentów Silesia Recykling, 
spisów klientów i kontrahentów Silesia Recykling, a także informacje na temat pracowników, współpracowników oraz 
doradców Silesia Recykling; 

7.1.6. informacje, dotyczące stosowanych przez Silesia Recykling metod i procedur, informacji technicznych oraz know-
how, tajemnic handlowych, strategii biznesowych, planów marketingowych. 

7.2. Klient nie będzie wykorzystywał uzyskanych informacji poufnych dla celów innych niż służące współpracy pomiędzy Stronami 
w ramach Umowy. 

7.3. W związku z powierzeniem przez Silesia Recykling informacji poufnych, Klient zobowiązany jest przez cały okres 
obowiązywania Umowy, jak też w 10 (dziesięć) lat po jego zakończeniu, do zachowania ich w poufności oraz zapewnienia 
im ochrony w stopniu, co najmniej równym poziomowi ochrony, w jakim chroni własne informacje poufne, nie mniejszym 
jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach.  

7.4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień zawartych w pkt. 7.1.-7.3. powyżej Klient zapłaci Silesia Recykling 
karę umowną w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Silesia Recykling uprawniona jest przy tym 
do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 

8. Postanowienia końcowe 
Jeżeli okaże się, iż którekolwiek z postanowień OWS lub Umowy jest nieważne lub nieskuteczne, nie powoduje to 
nieważności ani nieskuteczności OWS lub Umowy. W takim przypadku, o ile będzie to prawnie dopuszczalne, Strony zgodnie 
zastąpią treść postanowień, które okazały się nieważne lub nieskuteczne, nowymi postanowieniami. Treść nowych 
postanowień powinna odpowiadać pierwotnej woli Stron. 

8.1. OWS nie znajdują zastosowania w relacjach Silesia Recykling z podmiotami będącymi konsumentami w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  

8.2. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdej zmianie ich adresu, nie później jednak niż w dniu takiej zmiany. 
Jakiekolwiek pismo wysłane na adres Klienta wskazane w Ofercie niepodjęte w terminie, lub którego odbioru Klient, 
do którego pismo to było kierowane odmówił, uznane będzie za skutecznie doręczone z upływem terminu, w którym Klient 
był zobowiązany odebrać pismo, albo z dniem, w którym odmówił odbioru pisma. W razie konieczności, Silesia Recykling 
będzie mogła doręczyć korespondencję w inny sposób. Powyższe stosuje się odpowiednio do korespondencji elektronicznej. 

8.3. OWS i Umowa podlegają prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym OWS i Umową, zastosowanie znajdą przepisy 
prawa polskiego. 

8.4. Wszelkie spory wynikające lub związane z interpretacją lub wykonaniem OWS lub Umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla adresu rejestrowego Silesia Recykling 

 


