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Definicje
Uzyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnosc do czynnosci prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące takze osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolnosc do czynnosci
prawnych; osoby fizycznej zawierającej umowę bezposrednio związaną z jej działalnoscią gospodarczą, gdy z
tresci tej umowy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczegolnosci z przedmiotu wykonywanej przez nią działalnosci gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisow o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej; osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawną, a ktora zamierza
zawrzec lub zawarła Umowę o swiadczenie usług lub umowę o swiadczenie Usługi elektronicznej.
Kodeks cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pozn. zm.
zm.).
Konsument - osoba fizyczna dla ktorej zawarcie Umowy o swiadczenie usług lub umowy o swiadczenie Usługi
elektronicznej nie jest związane bezposrednio z jej działalnoscią gospodarczą lub zawodową.
Przedmiot umowy - usługa odbioru i zagospodarowania odpadow w workach i kontenerach, wraz ze sprzedazą
worka, dostępna na Śtronie internetowej e-worek.pl będąca przedmiotem Umowy o swiadczenie usług między
Klientem, a Zleceniobiorcą.
Regulamin składania zamówień - regulamin składania zamowien za posrednictwem Śtrony internetowej eworek.pl.
Regulamin usługi – niniejszy regulamin usługi odbioru i zagospodarowania odpadow w workach i kontenerach,
wraz ze sprzedazą worka zawartej za posrednictwem strony e-worek.pl.
Rejestracja - jednorazowa czynnosc podczas składania Zamowienia, polegająca na wypełnieniu w formularzu
danych niezbędnych do realizacji Zamowienia.
Strona internetowa - Śtrona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.e-worek.pl za
posrednictwem ktorej Klient moze zawrzec Umowę o swiadczenie usług lub umowę o swiadczenie Usługi
elektronicznej.
Strona - Usługodawca, Zleceniobiorca lub Klient.
Umowa o świadczenie usług (umowa) - umowa o swiadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego
zawierana za posrednictwem Śtrony internetowej e-worek.pl, a polegająca na wykonaniu Przedmiotu umowy.
Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej - umowa o prowadzenie za posrednictwem Śtrony internetowej
e-worek.pl interaktywnego formularza umozliwiającego Klientom złozenie Zamowienia na Śtronie internetowej
oraz Newslettera.

Usługa elektroniczna - usługa swiadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za posrednictwem Śtrony
internetowej e-worek.pl.
Usługodawca - Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul.
Śportowa 8, kod pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Śądowego przez
Śąd Rejonowy Gdansk-Połnoc w Gdansku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Śądowego pod numerem
KRŚ 0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym
383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata jak za
połączenie standardowe - według cennika własciwego operatora).
Zleceniobiorca - Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul.
Śportowa 8, kod pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Śądowego przez
Śąd Rejonowy Gdansk-Połnoc w Gdansku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Śądowego pod numerem
KRŚ 0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym
383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata jak za
połączenie standardowe - według cennika własciwego operatora).
Zamówienie - oswiadczenie woli Klienta zmierzające bezposrednio do zawarcia Umowy o swiadczenie usług
Przedmiotu umowy i okreslające istotne jej warunki.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączac ani ograniczac jakichkolwiek praw Klienta
będącego jednoczesnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiązących przepisow
prawa. W przypadku niezgodnosci postanowien niniejszego Regulaminu z powyzszymi przepisami,
pierwszenstwo mają te przepisy.
2. Regulamin okresla zasady swiadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania
umow o swiadczenie usług drogą elektroniczną i Umowy o swiadczenie usług, a takze tryb postępowania
reklamacyjnego.
3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Śtrony internetowej Klient jest zobowiązany zapoznac się z niniejszym
Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Śtronie internetowej jest rownoznaczne z akceptacją wszystkich
jego postanowien. Regulamin jest integralną częscią Umowy o swiadczenie usług i Umowy o swiadczenie
Usługi elektronicznej zawieranych z Klientem.
4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o ktorym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pozn. zm.), a takze reguluje warunki
zawierania Umow o swiadczenie usług za posrednictwem Śtrony internetowej.
5. Śtrona internetowa e-worek.pl prowadzona jest przez:
Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śportowa 8, kod
pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Śądowego przez Śąd Rejonowy
Gdansk-Połnoc w Gdansku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Śądowego pod numerem KRŚ
0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym
383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata
jak za połączenie standardowe - według cennika własciwego operatora). Adres strony internetowej
www.sanipor.pl.
6. Warunkiem realizacji Zamowienia złozonego przez Klienta jest podanie w formularzu rejestracyjnym
prawdziwych danych. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamowienia dotyczącego
Przedmiotu umowy w sytuacji, gdy Klient składając Zamowienie podał nieprawdziwe dane. Klient zostanie
poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach odmowy przyjęcia Zamowienia przez
Zleceniobiorcę.
§ 2. Warunki zawierania Umowy o świadczenie usług
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Przedmiocie umowy podane na Śtronie internetowej, w
szczegolnosci ich opisy, parametry techniczne i uzytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia

umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Cena Przedmiotu umowy uwidoczniona przy kazdej wybranej usłudze na Śtronie internetowej podana jest w
złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towaru i usług (VAT). Ceny Przedmiotu
umowy zawierają rowniez cenę samego worka, koszty dostawy worka lub kontenera, ktore są wskazywane w
trakcie składania Zamowienia.
3. Cena Przedmiotu umowy uwidoczniona przy kazdej wybranej usłudze na Śtronie internetowej jest wiąząca w
chwili złozenia przez Klienta Zamowienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezaleznie od zmian cen na Śtronie
internetowej, ktore mogą się pojawic w odniesieniu do poszczegolnych Przedmiotow umowy po złozeniu
przez Klienta Zamowienia.
4. W celu zawarcia Umowy o swiadczenie usług Przedmiotu umowy za pomocą interaktywnego formularza
nalezy wejsc na Śtronę internetową www.e-worek.pl, dokonac wyboru Przedmiotu umowy i złozyc w oparciu
o wyswietlane Klientowi komunikaty i informacje Zamowienie za pomocą interaktywnego formularza.
5. W trakcie składania Zamowienia nalezy wskazac następujące dane niezbędne do złozenia Zamowienia:
a) imię i nazwisko, lub nazwę firmy,
b) adres (ulica, numer domu, miejscowosc wraz z kodem pocztowym),
c) numer NIP,
d) numer telefonu komorkowego,
e) Przedmiot umowy,
f) miejsce i sposob dostawy i odbioru worka lub kontenera na odpady,
g) miejsce ustawienia przez Klienta worka lub kontenera na odpady, z ktorego Zleceniobiorca ma odebrac
odpady do zagospodarowania,
h) termin odbioru pustego worka lub podstawienia kontenera,
i) termin odbioru zapełnionego odpadami worka lub kontenera,
j) sposob płatnosci.
6. Złozenie Zamowienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu
pola "Zamowienie z obowiązkiem zapłaty".
7. Po złozeniu Zamowienia Zleceniobiorca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie
Klienta jego oswiadczeniem oraz przyjmuje Zamowienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta
Umowa o swiadczenie usług. Potwierdzenie otrzymania Zamowienia i przyjęcie go do realizacji następuje
przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomosci na podany w trakcie składania Zamowienia adres poczty
elektronicznej (adres e-mail) oraz ŚMŚ na telefon komorkowy z następującymi informacjami:
a) dane Zleceniobiorcy i poszczegolne pozycje Zamowienia,
b) łączna cena brutto,
c) sposob i termin zapłaty,
d) sposob i termin realizacji Zamowienia,
e) prawo odstąpienia od umowy - wzor pouczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do
niniejszego Regulaminu,
f) informacja konsumencka znajdująca się w Załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
8. Klient, składając Zamowienie na Śtronie internetowej, jednoczesnie oswiadcza, ze zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
9. Zamowienia na Śtronie internetowej mozna składac przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
10. Realizacja obowiązkow wynikających z Umowy o swiadczenie usług przez Zleceniobiorcę następuje z chwilą
otrzymania zapłaty dokonanej przez Klienta.
11. Zamowienia realizowane będą pod adresem wskazanym przez Klienta z miejscowosci wskazanych do wyboru
w interaktywnym formularzu na Śtronie internetowej.
12. W trakcie składania Zamowienia za pomocą interaktywnego formularza - do momentu złozenia Zamowienia Klient ma mozliwosc modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu nalezy kierowac się wyswietlanymi
Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Śtronie internetowej.
13. Po złozeniu Zamowienia jego korekty mozna dokonac wyłącznie do czasu przystąpienia przez Zleceniobiorcę
do realizacji obowiązkow wynikających z Umowy o swiadczenie usług, wysyłając e-mail na adres biuro@e-

worek.pl lub kontaktując się ze Zleceniobiorcą pod nr tel. 58 785 76 06 (koszt połączenia wg stawki
operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podac numer Zamowienia.
14. Zleceniobiorca zastrzega sobie mozliwosc anulowania Zamowienia w przypadku braku mozliwosci kontaktu z
Klientem lub nieopłacenia Przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od chwili złozenia zamowienia.
15. Klient odpowiada za zajęcie pasa drogowego w przypadku, gdy worek lub kontener w pasie drogowym
zostanie ustawiony zgodnie z wytycznymi Klienta albo samodzielnie przez Klienta. Jesli w takim przypadku
Zleceniobiorca zostanie obciązony przez zarządcę drogi opłatą za zajęcie pasa drogowego, to Klient będzie
zobowiązany zwrocic Zleceniobiorcy koszt tej opłaty. Klient jest zobowiązany do uzyskania zgody własciwego
zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego i poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego.
16. Klient zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu do worka lub kontenera w taki sposob, aby mozliwe było jego
odebranie przez pojazdy Zleceniobiorcy. Minimalna szerokosc dojazdu do miejsca odbioru zapełnionego
worka powinna wynosic co najmniej 5m i miec utwardzoną nawierzchnię. Nie odbieramy workow z terenow
rodzinnych ogrodkow działkowych, chyba, ze worek zostanie umiejscowiony przy głownej bramie na
utwardzonej nawierzchni.
17. Zleceniobiorca dysponuje pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyzej 3,5 tony. Klient zobowiązuje
się do ustawienia worka w miejscu dostępnym dla tego typu pojazdow.
18. Klient zobowiązuje się do zapełniania worka lub kontenera w taki sposob, aby odpady w nich gromadzone nie
wystawały poza ich gorną krawędz, a nadto aby ich masa nie przekraczała ładownosci danego worka lub
kontenera.
19. Klient zobowiązuje się do zapełniania worka lub kontenera tylko odpadami zgodnymi z typem odpadow
wybranym podczas składania zamowienia i do utrzymania czystosci wokoł worka lub kontenera.
§ 3. Dostawa i odbiór
1. W przypadku zawarcia Umowy o swiadczenie usług, dostawa worka na odpady zostanie zrealizowana w dniu
wskazanym przez Klienta z wyłączeniem dni wolnych od pracy Zleceniobiorcy (bez sobot, niedziel i swiąt), a
odbior nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia wskazanego przez Klienta. W przypadku złozenia
Zamowienia ze wskazaniem dostawy na dzien wolny od pracy, to dostawa zostanie zrealizowana przez
Zleceniobiorcę w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy. Dostawa i odbior kontenera
zostanie zas zrealizowana w dniu wskazanym przez Klienta z wyłączeniem dni swiątecznych. W przypadku
zatem złozenia Zamowienia ze wskazaniem dostawy lub odbioru na dzien swiąteczny, to dostawa lub odbior
zostanie zrealizowana przez Zleceniobiorcę w pierwszym dniu roboczym po dniu swiątecznym.
2. Klient moze odebrac worek osobiscie w następujących punktach:
a) Śtacja Paliw „Pod Zaglami” Nr 1 przy ul. Śportowej 8 w Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od
godz. 6.00 do godz. 22.00, a w sobotę, niedzielę i dni swiąteczne od godz. 8.00 do godz. 20.00;
b) Śtacja Paliw „Pod Zaglami” Nr 2 przy ul. Nowowiczlinskiej 31 w Gdyni od poniedziałku do niedzieli i w
dni swiąteczne całodobowo;
c) Śtacja Paliw „Pod Zaglami” Nr 3 przy ul. Małokackiej 13 w Gdyni od poniedziałku do niedzieli i w dni
swiąteczne w godz. Od 6 do 22;
d) PRŚP „Śanipor” sp. z o.o., ul. Handlowa 12 w Gdyni od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7.00
do godz. 15.00;
e) Śtacja paliw Boterm przy ul. Na Wzgorzu 2 w Baninie od poniedziałku do niedzieli i w dni swiąteczne
całodobowo;
f) Śtacja paliw Boterm przy ul. Wejherowskiej 11 w Śzemudzie od poniedziałku do niedzieli w godzinach
od godz. 5.00 do godz. 24.00.
3. Z zastrzezeniem podpunktu 2 powyzej, Zleceniobiorca dostarczy transportem własnym worek lub kontener
na odpady pod wskazany przez Klienta adres. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy dostawy
worka w sytuacjach spowodowanych siłą wyzszą (np. pandemia).
4. Dostawa i odbior workow i kontenerow na odpady dostępna jest tylko do i z miejscowosci wymienionych w
formularzu zamowienia na stronie www.e-worek.pl.
5. Koszty dostawy zostaną wyraznie wskazane podczas procesu składania Zamowienia w ramach ceny za

Przedmiot umowy. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 5 zł do 10 zł i są zalezne od miejsca odbioru.
Koszt dostawy ponosi Klient.
6. W przypadku zapełniania przez Klienta worka lub kontenera odpadami innego typu niz wybranym podczas
składania zamowienia, odbior worka lub kontenera nastąpi po dokonaniu zapłaty przez Klienta roznicy ceny
za wywoz innego typu odpadow (o ile jego cena będzie wyzsza). W przypadku jednak, gdy worek lub
kontener zostanie odebrany z innym typem odpadow niz wybranym podczas składania zamowienia, wowczas
Klient zobowiązany jest do zapłaty roznicy ceny za wywoz innego typu odpadow (o ile jego cena będzie
wyzsza) w terminie 7 dni od otrzymania faktury.
7. Worki odbierane są do roku od daty złozenia zamowienia.
§ 4. Płatność
1. Zleceniobiorca udostępnia następujące sposoby płatnosci:
a) W kasie Śtacji Paliw "Pod Zaglami" Nr 1 przy ul. Śportowej 8 w Gdyni, Śtacji Paliw "Pod Zaglami" Nr 2
przy ul. Nowowiczlinskiej 31 w Gdyni i Śtacji Paliw "Pod Zaglami" Nr 3 przy ul. Małokackiej 13 w Gdyni,
w dniach i godzinach wskazanych w punkcie VI podpunkt 2 Regulaminu;
b) Za pobraniem;
c) Płatnosci elektroniczne poprzez zewnętrzny system płatnosci imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
Śląski Ś.A. z siedzibą w Katowicach.
d) Śtacje paliw Boterm: tylko płatnosci elektroniczne (przedpłata przed odbiorem worka) lub płatnosc w
kasie Śtacji Paliw "Pod Zaglami" Nr 1 przy ul. Śportowej 8 w Gdyni, Śtacji Paliw "Pod Zaglami" Nr 2 przy
ul. Nowowiczlinskiej 31 w Gdyni i Śtacji Paliw "Pod Zaglami" Nr 3 przy ul. Małokackiej 13 w Gdyni, w
dniach i godzinach wskazanych w punkcie VI podpunkt 2 Regulaminu (przed dostarczeniem worka).
2. W wypadku sposobu płatnosci innego niz płatnosc w kasie Śtacji Paliw i za pobraniem przy odbiorze worka
lub kontenera na odpady Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy o swiadczenie
usług w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba ze Umowa o swiadczenie usług stanowi inaczej.
3. W wypadku Klientow nie będących jednoczesnie Konsumentami Zleceniobiorca ma prawo ograniczyc
dostępne sposoby płatnosci, w tym takze wymagac dokonania przedpłaty w całosci albo częsci.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy.
5. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Zleceniobiorca moze anulowac zamowienie Klienta, o czym
Klient zostanie poinformowany. Jezeli Klient zapłacił częsc ceny, Zleceniobiorca zwraca mu całą wpłaconą
kwotę.
6. Zleceniobiorca wystawia Klientowi fakturę VAT, po złozeniu Zamowienia przez Klienta.
§ 5. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący jednoczesnie Konsumentem, ktory zawarł Umowę o swiadczenie usług lub umowę o
swiadczenie Usługi elektronicznej, moze od niej odstąpic bez podania przyczyn, składając stosowne
oswiadczenie na pismie w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o ktorym mowa powyzej dotyczy rowniez
osoby fizycznej zawierającej umowę bezposrednio związaną z jej działalnoscią gospodarczą, gdy z tresci tej
umowy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczegolnosci z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalnosci gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisow o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej. Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie oswiadczenia przed jego upływem. Powyzsze uprawnienie moze zostac zrealizowane przez
Konsumenta poprzez przesłanie oswiadczenia o odstąpieniu na adres:
Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śportowa 8, kod
pocztowy 81-300, Gdynia.
2. Termin czternastodniowy, w ktorym Konsument moze odstąpic od Umowy o swiadczenie usług lub umowy o
swiadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia jej zawarcia.
3. W razie odstąpienia od umowy Umowa o swiadczenie usług lub umowa o swiadczenie Usługi elektronicznej
jest uwazana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązan. To, co Śtrony swiadczyły, ulega

zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot
powinien nastąpic niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie czternastu dni.
4. Odstępując od umowy, Konsument jest zobowiązany załączyc dowod nabycia Przedmiotu umowy (fakturę
VAT) lub inny niebudzący wątpliwosci dowod nabycia.
5. Zleceniobiorca niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od otrzymania oswiadczenia Konsumenta o
odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez niego płatnosci, w tym koszty
dostarczenia, na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez
Konsumenta sposob.
6. Zleceniobiorca wystawia Klientowi fakturę VAT, po złozeniu Zamowienia przez Klienta.
7. Jezeli Konsument wraz z oswiadczeniem o odstąpieniu nie zwrocił worka lub kontenera, Zleceniobiorca
wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatnosci do dnia otrzymania worka lub kontenera.
8. Konsument ma obowiązek zwrocic worek lub kontener - na swoj koszt - niezwłocznie, jednak nie pozniej niz
14 dni od dnia, w ktorym odstąpił od umowy.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległosc, nie przysługuje
Konsumentowi w wypadkach:
a) Umowy o swiadczenie usług, jezeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyrazną zgodą
konsumenta, ktory został poinformowany przed rozpoczęciem swiadczenia, ze po spełnieniu
swiadczenia przez Zleceniobiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) umowy, w ktorej cena lub wynagrodzenie zalezy od wahan na rynku finansowym, nad ktorymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i ktore mogą wystąpic przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy;
c) umowy, w ktorej przedmiotem swiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub słuząca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) umowy, w ktorej przedmiotem swiadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krotki
termin przydatnosci do uzycia;
e) umowy, w ktorej przedmiotem swiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
ktorej po otwarciu opakowania nie mozna zwrocic ze względu na ochronę zdrowia lub ze względow
higienicznych, jezeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) umowy, w ktorej przedmiotem swiadczenia są rzeczy, ktore po dostarczeniu, ze względu na swoj
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) umowy, w ktorej przedmiotem swiadczenia są napoje alkoholowe, ktorych cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedazy, a ktorych dostarczenie moze nastąpic dopiero po upływie 30 dni i ktorych
wartosc zalezy od wahan na rynku, nad ktorymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) umowy, w ktorej konsument wyraznie ządał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji. Jezeli przedsiębiorca swiadczy dodatkowo inne usługi niz te, ktorych
wykonania konsument ządał, lub dostarcza rzeczy inne niz częsci zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
i) umowy, w ktorej przedmiotem swiadczenia są nagrania dzwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
j) umowy o dostarczanie gazet, periodykow lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) umowy zawartej na aukcji publicznej;
l) umowy najmu budynku lub lokalu do celow innych niz mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu
samochodow, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jezeli w umowie oznaczono dzien lub
okres swiadczenia usługi;
m) umowy o dostarczanie tresci cyfrowych, ktore nie są zapisane na nosniku materialnym, jezeli spełnianie
swiadczenia rozpoczęło się za wyrazną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10. Jezeli Konsument zaząda rozpoczęcia swiadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kwoty proporcjonalnej do zakresu swiadczen
spełnionych do chwili, w ktorej poinformował Zleceniobiorcę o odstąpieniu od Umowy.
11. Formularz oswiadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje związane z realizacją Umowy o swiadczenie usług:
a) Klient ma prawo złozyc Zleceniobiorcy reklamację dotyczącą realizacji Przedmiotu umowy.
b) Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy z Umową o
swiadczenie usług mozna składac pisemnie na adres:
Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śportowa 8,
kod pocztowy 81-300, Gdynia, lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-worek.pl.
c) Zleceniobiorca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni.
Odpowiedz Zleceniobiorcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny
podany przez Klienta sposob.
2. Reklamacje związane ze swiadczeniem Usługi elektronicznej:
a) Reklamacje związane ze swiadczeniem Usług elektronicznych mozna zgłaszac pisemnie na adres:
Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śportowa 8,
kod pocztowy 81-300, Gdynia, lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-worek.pl.
b) Klientowi przysługuje prawo do złozenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc od dnia, w ktorym
zauwazył nieprawidłowosci w swiadczeniu Usługi elektronicznej.
c) Zaleca się podanie w tresci reklamacji jak najwięcej informacji i okolicznosci dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczegolnosci rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowosci oraz danych kontaktowych ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
d) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni.
e) Odpowiedz Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposob.
§ 7. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie ponosi
odpowiedzialnosci za blokowanie przez administratorow serwerow pocztowych przesyłania wiadomosci na
adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomosci e-mail przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze uzywanym przez Klienta.
2. Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie ponosi
odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiązan wynikających z niniejszego
Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiązan jest spowodowane okolicznosciami,
na ktore nie miał wpływu mimo zachowania nalezytej starannosci (siła wyzsza). W przypadku wystąpienia
siły wyzszej realizacja zamowienia zostanie zawieszona na okres rowny okresowi działania siły wyzszej
powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrocenia prawidłowego funkcjonowania Śtrony
internetowej.
3. Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie
prawo do krotkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Śtrony internetowej, w przypadku planowanej,
biezącej obsługi i konserwacji.
§ 8. Kontakt
1. Telefoniczna i drogą elektroniczną obsługa Klientow Śtrony internetowej jest realizowana w dni robocze (bez
sobot, niedziel i swiąt) w godzinach 7:00 - 15:00, pod następującymi numerami telefonow: 58 785 76 06 oraz
pod adresem e-mail: biuro@e-worek.pl
2. Opłata za połączenie ze wskazanym numerem jest zgodna z cennikiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, z
ktorego usług korzysta Klient łącząc sie z tym numerem.
3. Pytania mozna rowniez kierowac pisemnie za posrednictwem operatora swiadczącego usługi pocztowe.
§ 9. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientow jest Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych

„Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie:
a) w celu wykonania i na podstawie zawartej z Klientem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celach związanych z realizacją obowiązkow publicznoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
związku z przepisami wymienionych ustaw:
 obowiązek wystawienia faktury lub paragonu, wynikający z ustawy o podatku od towarow i usług;
 obowiązek prowadzenia księgowosci i rachunkowosci, wynikający z ustawy o rachunkowosci;
c) w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesow na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,
na ktore składają się:
 obrona, ustalenie, dochodzenie roszczen wynikających z okolicznosci związanych z zawarciem i
realizacją umowy;
 badanie satysfakcji klientow i okreslanie jakosci naszej obsługi;
 przedstawienie oferty przedłuzenia lub ponownego zawarcia umowy (marketingu
bezposredniego).
3) W trakcie procesu składania Zamowienia wymagane jest wyrazenie zgody na przechowywanie,
przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji zamowienia przez Zleceniobiorcę.
4) Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celow marketingowych. Nie przekazujemy Twoich
danych poza teren Polski.
5) Twoje dane osobowe mozemy powierzac podwykonawcom, czyli podmiotom, z ktorych korzystamy przy ich
przetwarzaniu: przedsiębiorstwom konserwującym monitoring wizyjny, dostawcom usługi poczty
elektronicznej i konwencjonalnej, osobom zajmującym się doradztwem prawnym na rzecz Śpołki,
przedsiębiorstwom realizującym usługę weryfikacji zgodnosci (audyty), operatorowi płatnosci.
6) Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie zbiera i nie
przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne, przynaleznosc wyznaniową, partyjną lub związkową, jak rowniez
danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub zyciu seksualnym oraz danych dotyczących
skazan, orzeczen o ukaraniu i mandatow karnych, a takze innych orzeczen wydanych w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym.
7) Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzalezniony od celu w jakim dane są przetwarzane. W
pierwszej kolejnosci, zalezy on od czasu obowiązywania umowy. Nie oznacza to jednak, ze usuniemy Twoje
dane niezwłocznie po jej wygasnięciu, wypowiedzeniu czy rozwiązaniu. Po tym czasie dane będą
przetwarzane na podstawie przepisow prawa, ktore mogą nas obligowac do przetwarzania danych przez
okreslony czas (np. ustawa o rachunkowosci), a takze przez okres, ktory jest niezbędny do obrony naszych
interesow (przede wszystkim okres przedawnienia zawarty w przepisach prawa cywilnego).
8) Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, ktore jej dotyczą, zawartych w zbiorach
danych, a zwłaszcza:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) Prawo do usunięcia danych – jezeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, abysmy przetwarzali jego
dane, moze on zaządac, abysmy je usunęli;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Klient moze zaządac, abysmy ograniczyli
przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z nim działan, jezeli:
 jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub
 nie chce, zebysmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen; lub
 na czas wniesionego przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu
bezposredniego. Jezeli Klient skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym
celu.
 Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, w celach innych niz marketing bezposredni. Klient powinien wtedy wskazac nam swoją
szczegolną sytuację, ktora jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego
sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzac jego dane w tych celach, chyba ze wykazemy, ze podstawy

przetwarzania przez nas jego danych są nadrzędne wobec jego praw lub tez ze jego dane są nam
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
f) Prawo do przenoszenia danych – Klient ma prawo otrzymac od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie uzywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego
dotyczące, ktore nam dostarczył na podstawie umowy lub jego zgody. Moze tez zlecic nam przesłanie
tych danych bezposrednio innemu podmiotowi;
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Jezeli Klient uwaza, ze przetwarzamy jego dane
niezgodnie z prawem, moze złozyc w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub innego własciwego organu nadzorczego;
W celu wykonania swoich praw Klient moze skierowac ządanie pod adres email: rodo@sanipor.pl lub
zadzwonic pod numer: 58 660 96 00.
9) Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji,
jednakze Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega
sobie prawo do odmowy swiadczenia usług bez podania przez Klienta okreslonych danych, w szczegolnosci
dotyczyc to moze np. adresu elektronicznego. O kazdorazowej koniecznosci podania tych danych Klient
zostanie powiadomiony.
10)
W przypadku uzyskania przez administratora wiadomosci o korzystaniu przez Klienta z usługi
swiadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone
korzystanie) administrator moze przetwarzac dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia
odpowiedzialnosci Klienta.
11)
Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w sposob zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane
profilowaniu.
12)
Dane osobowe są gromadzone z nalezytą starannoscią i odpowiednio chronione przed dostępem do nich
przez osoby do tego nieupowaznione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach
okreslonych szczegołowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 344);
b) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
c) ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczosci (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 125);
d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
§ 10. Postanowienie końcowe
1. Umowy zawierane za posrednictwem Śtrony internetowej e-worek.pl zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o swiadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pozn. zm.); Ustawy o ochronie
niektorych praw konsumentow oraz o odpowiedzialnosci za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z pozn. zm.); oraz inne własciwe przepisy prawa
polskiego.
3. Wybor prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisow, ktorych
nie mozna wyłączyc w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby własciwe w braku wyboru, tj. prawa
panstwa, w ktorym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalnosc
gospodarczą lub zawodową w panstwie w ktorym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, lub w jakikolwiek
sposob kieruje taką działalnosc do tego panstwa lub do kilku panstw z tym panstwem włącznie, a umowa
wchodzi w zakres tej działalnosci.
4. Klienci mogą uzyskac dostęp do Regulaminu w kazdym czasie za posrednictwem odsyłacza zamieszczonego
na stronie głownej Śtrony internetowej oraz pobrac go i sporządzic jego wydruk. Aktualny Regulamin Śtrony
internetowej jest dostępny pod adresem: http://www.sanipor.webs.org.pl/regulamin-r76.html oraz jest
dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na kazde jego ządanie.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi tresci zawieranej Umowy o swiadczenie usług i
umowy o swiadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach
wskazanych w punkcie 4 oraz przesłanie Klientowi wiadomosci e-mail, a w przypadku Umowy o swiadczenie

usług takze przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji Zamowienia.
6. Uznanie poszczegolnych postanowien niniejszego Regulaminu w sposob przewidziany prawem za niewazne
bądz nieskuteczne, nie wpływa na waznosc czy skutecznosc pozostałych postanowien Regulaminu. W miejsce
niewaznego postanowienia zastosowana będzie reguła, ktora jest najblizsza celom niewaznego
postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
7. Śpory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Zleceniobiorcą a Klientem, ktory jest jednoczesnie Konsumentem
zostają poddane sądom własciwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17
listopada 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z pozn. zm.).
8. Śpory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Zleceniobiorcą a Klientem, ktory nie jest jednoczesnie Konsumentem
zostają poddane sądowi własciwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Zleceniobiorcy.
9. Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie
prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna we wskazanym terminie, nie krotszym
niz 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.e-worek.pl zmienionego regulaminu.
10. Klienci, ktorzy zawarli Umowę o swiadczenie usług lub umowę o swiadczenie Usługi elektronicznej przed
wejsciem w zycie zmian Regulaminu, o tresci zmian Regulaminu zostaną powiadomieni w formie
elektronicznej. Jezeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Klient nie złozy
oswiadczenia o wypowiedzeniu umowy, uwaza się, ze zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie
warunkow umowy następuje poprzez zawiadomienie Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych
„Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o wypowiedzeniu warunkow umowy, na podany w powiadomieniu
adres elektroniczny. Jednoczesnie Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia
umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej. Zamowienia złozone
przez Klientow przed wejsciem w zycie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych
postanowien regulaminu.
Regulamin wchodzi w zycie z dniem 28.04.2021 r.

Załączniki:
1) Wzor formularza oswiadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 1).
2) Wzor pouczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2).
3) Informacja konsumencka (Załącznik Nr 3).

Załącznik Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat
...................................................................
...................................................................
[w tym miejscu Klient wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres email]

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o swiadczenie Usługi
elektronicznej/Umowy o swiadczenie usług(*) …………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………
Imię i nazwisko Konsumenta(-ow) ……………………………………………
Adres Konsumenta(-ow) ………………………………………………………

Miejscowosc i data .............................................................
Podpis Konsumenta(-ów)
[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej]
* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 2

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Mają Panstwo prawo odstąpic od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Aby skorzystac z prawa odstąpienia od umowy, muszą Panstwo poinformowac nas, tj. Przedsiębiorstwo
Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śportowa 8, kod pocztowy 81-300, o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oswiadczenia.
Mogą Panstwo skorzystac z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na naszej stronie
internetowej

http://www.e-worek.pl//files/file/Wz_r_formularza_o_wiadczenia_o_odst_pieniu_od_umowy.doc,

jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachowac termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Panstwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego Panstwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Panstwu wszystkie otrzymane od Panstwa
płatnosci, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym
zostalismy poinformowani o Panstwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Jezeli wraz z
oswiadczeniem o odstąpieniu nie zwrocą Panstwo worka lub kontenera, wstrzymamy się ze zwrotem
dokonanych płatnosci do dnia otrzymania worka lub kontenera. Zwrotu płatnosci dokonamy przy uzyciu takich
samych sposobow płatnosci, jakie zostały przez Panstwa uzyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraznie
zgodzili się Panstwo na inne rozwiązanie; w kazdym przypadku nie poniosą Panstwo zadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
Proszę odesłac lub przekazac nam worek lub kontener – na swoj koszt – niezwłocznie, jednak nie pozniej
niz 14 dni od dnia, w ktorym poinformowali nas Panstwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, jezeli odeslą Panstwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient odstępujący od umowy
zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztow bezposrednich zwrotu worka lub kontenera w
wysokosci 50 zł netto przy zamowieniu worka oraz 100 zł netto przy zamowieniu kontenera. Do tych kwot
zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci obowiązującej w chwili powstania tych kosztow.
Jezeli zaządali Panstwo rozpoczęcia swiadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, zapłacą nam Panstwo kwotę proporcjonalną do zakresu swiadczen spełnionych do chwili, w ktorej
poinformowali nas Panstwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik Nr 3

INFORMACJA KONSUMENCKA
Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do
wiadomosci Kupującego następujące informacje:
1. Dane Zleceniobiorcy
Przedsiębiorstwo Robot Śanitarno-Porządkowych „Śanipor” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śportowa 8, kod
pocztowy 81-300, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Śądowego przez Śąd Rejonowy
Gdansk-Połnoc w Gdansku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Śądowego pod numerem KRŚ
0000114710, posiadającą numer NIP 586-010-29-26 i numer REGON 190560289, o kapitale zakładowym
383.300,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanipor.pl, numer telefonu: (+58) 6609600 (opłata jak za
połączenie standardowe - według cennika własciwego operatora)
Wskazane powyzej dane przeznaczone są rowniez do składania reklamacji.
2. Istotne właściwości Przedmiotu umowy
Przedmiotem umowy są usługi odbioru i zagospodarowania odpadow w workach i kontenerach opisane na
Śtronie internetowej.
3. Cena
Cena Przedmiotu umowy widnieje przy kazdej wybranej usłudze na Śtronie internetowej oraz obejmuje
wszystkie jej elementy wraz z podatkami.
4. Zasady płatności
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) W kasie Śtacji Paliw „Pod Żaglami” Nr 1 przy ul. Śportowej 8 w Gdyni, Śtacji Paliw „Pod Żaglami” Nr 2
przy ul. Nowowiczlińskiej 31 w Gdyni i Śtacji Paliw „Pod Żaglami” Nr 3 przy ul. Małokackiej 13 w Gdyni,
w dniach i godzinach wskazanych w punkcie VI podpunkt 2 Regulaminu;
b) Za pobraniem;
c) Płatności elektroniczne poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
Śląski Ś.A. z siedzibą w Katowicach.
2. Zamówienia nieopłacone (z wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia
zamówienia będą automatycznie anulowane.

5. Koszty i termin dostawy
1. Koszt dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy są wyraźnie wskazywane podczas procesu składania
Zamówienia w ramach ceny za Przedmiot umowy. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 5 zł do 10 zł i
są zależne od miejsca odbioru.
2. Dostawa worka na odpady zostanie zrealizowana w dniu wskazanym przez Klienta z wyłączeniem dni
wolnych od pracy Zleceniobiorcy (bez sobót, niedziel i świąt), a odbiór nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od
dnia wskazanego przez Klienta. W przypadku złożenia Zamówienia ze wskazaniem dostawy na dzień wolny
od pracy, to dostawa zostanie zrealizowana przez Zleceniobiorcę w pierwszym dniu roboczym po dniach
wolnych od pracy.
3. Dostawa i odbiór kontenera zostanie zaś zrealizowana w dniu wskazanym przez Klienta z wyłączeniem dni
świątecznych. W przypadku zatem złożenia Zamówienia ze wskazaniem dostawy lub odbioru na dzień
świąteczny, to dostawa lub odbiór zostanie zrealizowana przez Zleceniobiorcę w pierwszym dniu roboczym
po dniu świątecznym.
6. Prawo odstąpienia
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o
swiadczenie usług lub Umowy o swiadczenie Usługi elektronicznej. Uprawnienie, o ktorym mowa powyzej
dotyczy rowniez osoby fizycznej zawierającej umowę bezposrednio związaną z jej działalnoscią gospodarczą, gdy
z tresci tej umowy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczegolnosci z przedmiotu wykonywanej przez nią działalnosci gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisow o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej.
Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje
Konsumentowi w wypadkach:
a) Umowy o świadczenie usług, jeżeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Zleceniobiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy;
c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

l) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi;
m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy..

7. Koszty odstąpienia
Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztow bezposrednich
zwrotu worka lub kontenera w wysokosci 50 zł netto przy zamowieniu worka oraz 100 zł netto przy zamowieniu
kontenera. Do tych kwot zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci obowiązującej w chwili powstania tych
kosztow.
8. Termin związania ceną
Cena umowy obowiązująca w chwili złozenia Zamowienia nie ulega zmianie do momentu realizacji Zamowienia.
9. Sposób reklamacji
A. Podstawa reklamacji
Jesli usługa nie zostanie wykonana lub zostanie wykonana nienalezycie, Klient ma prawo złozyc Zleceniobiorcy
reklamację dotyczącą realizacji Przedmiotu umowy.
B. Prawa i obowiązki Klienta
Klient powinien:
1) wskazać, czy domaga się wykonania, czy też należytego wykonania Umowy, lub czy składa oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,
2) podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu oraz
numeru rachunku bankowego.
C. Termin rozpatrzenia reklamacji
Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
D. Sposób załatwienia reklamacji
W przypadku uznania reklamacji nastąpi wykonanie lub nalezyte wykonanie Umowy, albo zwrot częsc ceny na
skutek jej obnizenia, lub zostaną zastosowane odpowiednio postanowienia o odstąpieniu, o ktorych mowa w § 5
Regulaminu.
W przypadku nieuznania reklamacji Zleceniobiorca poinformuje o tym Klienta.
10. Kodeks dobrych praktyk
Zleceniobiorca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o ktorym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
11. Kaucja i zabezpieczenia
Zleceniobiorca nie wymaga od Klienta złozenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
12. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Zleceniobiorca wyraza zgodę na poddanie ewentualnych sporow wynikłych w związku ze swiadczeniem usług na
drodze postępowania mediacyjnego. Śzczegoły zostaną okreslone prze strony konfliktu.

