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Umowa Ogólna

Niniejsza Umowa Ogólna została zawarta pomiędzy:

Nazwa:
Adres siedziby:
KRS:
NIP:
REGON:
Kapitał zakładowy:
Reprezentowaną
przez:
zwaną w dalszej części niniejszej Umowy Ogólnej „Zleceniodawcą”
a
GREEN ANGEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowska 49,
00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000600949, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, o kapitale zakładowym 5000,00 zł, numerze NIP 7010546365, numerze
REGON 363699272, reprezentowana przez: Monika Marta Dziedzic – Członka Zarządu
zwaną w dalszej części niniejszej Umowy Ogólnej „Zleceniobiorcą”.

Zleceniodawca i Zleceniobiorca zwani będą w dalszej części niniejszej Umowy Ogólnej „Stronami”.
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy Ogólnej jest uregulowanie zasad świadczenia przez Zleceniobiorcę na
rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie certyfikacji wyrobów.
§2
Szczegółowe zasady ww. usług, w tym szczegółowy przedmiot i zakres certyfikacji, zostaną określone
przez Strony w umowie szczegółowej, którą stanowić będzie oferta złożona Zleceniodawcy przez
Zleceniobiorcę wraz ze zleceniem podpisanym przez Zleceniodawcę (dalej jako: „Umowa
Szczegółowa”).
§3
Załączniki do niniejszej Umowy Ogólnej oraz jej integralną część stanowią: Ogólne Warunki Usług
(Z04 P-IGA-10) oraz Regulamin Certyfikacji (Z01 P-JCW-04).
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§4
W kwestiach nieregulowanych w niniejszej Umowie Ogólnej zastosowanie mają Umowa
Szczegółowa, Ogólne Warunki Usług oraz Regulamin Certyfikacji.
W przypadku rozbieżności pomiędzy ww. dokumentami rozstrzygająca jest treść Umowy
Szczegółowej.
§5
Niniejsza Umowa Ogólna zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od jej dnia podpisania przez
Strony i, o ile nie zostanie wypowiedziana na piśmie najpóźniej na jeden miesiąc przed końcem
dotychczasowego okresu jej obowiązywania, podlega automatycznemu przedłużaniu na kolejne
12-miesięczne okresy.
Wszystkie Umowy Szczegółowe zawarte przez Strony ulegają automatycznemu rozwiązaniu z
chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Ogólnej.
Zmiany niniejszej Umowy Ogólnej jak również Umów Szczegółowych, wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zleceniobiorcy przysługuje prawo dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Usług oraz
Regulaminie Certyfikacji.
Zmiany Ogólnych Warunków Usług lub Regulaminu Certyfikacji dokonywane przez Zleceniobiorcę
nie stanowią zmiany niniejszej Umowy Ogólnej ani jakiejkolwiek Umowy Szczegółowej zawartej
przez Strony i zmiany takie wchodzą w życie oraz stają się wiążące dla Stron po upływie 14 dni od
dnia zawiadomienia Zleceniodawcy o ich dokonaniu, o ile przed upływem tego okresu
Zleceniodawca nie złoży Zleceniobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy Ogólnej.
W przypadku skorzystania przez Zleceniodawcę z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy Ogólnej,
o którym mowa w ust. 5 powyżej, Umowa Ogólna ulga rozwiązaniu po upływie 14 dni od
zawiadomienia o zmianie.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

…………………………..…..

…………………………..…..

(miejscowość, data, pieczęć i podpis)

(miejscowość, data, pieczęć i podpis)

