Umowa o zapewnienie sieci zbierania pojazdów

Zawarta w dniu ………………….…….. w ………………..……………………………….. pomiędzy:
1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „PTAK” JERZY PTAK z siedzibą w

Nowym Sączu, kod pocztowy 33-300, miejscowość i ulica Nowy Sącz, ul. Tarnowska 140a, NIP:
734-114-38-79, REGON: 492033946, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem
15370/00 i posiada aktualne pozwolenie w zakresie zbierania odpadów K41 z dnia 22.04.2015 r.,
reprezentowana przez Jerzego Ptak zwaną w dalszej części umowy „Stacją Demontażu”
2. FIRMA AUTO ZŁOM SDP MATEUSZ GUBAŁA z siedzibą w Zagórzanach, kod pocztowy 38-

333, miejscowość Zagórzany 724, NIP: 738-108-68-28, REGON: 490790459, wpisaną do rejestru
ewidencji gospodarczej pod numerem 1460 i posiada aktualne pozwolenie w zakresie zbierania
odpadów K36 z dnia 22.12.2014 r., reprezentowana przez Mateusza Gubała zwaną w dalszej części
umowy „Stacją Demontażu”
3. AUTO-KOMIS HALINA PRZYBYLSKA z siedzibą w Gorlicach, kod pocztowy 38-300,

miejscowość Ropica Polska 368, NIP: 738-000-72-06, REGON: 490155697, wpisaną do rejestru
ewidencji gospodarczej pod numerem 99 i posiada aktualne pozwolenie w zakresie zbierania
odpadów K7 z dnia 14.01.2015 r., reprezentowana przez Halinę Przybylską zwaną w dalszej części
umowy „Stacją Demontażu”
4. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „RUCHAŁA” MARIA RUCHAŁA

z

siedzibą w Tęgoborzy, kod pocztowy 33-312, miejscowość Tęgoborze 298, NIP: 734-102-78-02,
REGON: 490630879, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 466/F/2001 i
posiada aktualne pozwolenie w zakresie zbierania odpadów K4 z dnia 30.10.2014 r., reprezentowana
przez Marię Ruchała zwaną w dalszej części umowy „Stacją Demontażu”
a
…………………………………………..
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reprezentowana przez ………………………………………………… zwaną w dalszej części Umowy
„Wprowadzającym Pojazdy”.
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„Wprowadzający Pojazdy” oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie wewnątrzwspólnotowego
nabycia pojazdów zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 140) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia
27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 933) – zwana w dalszej części umowy „Ustawą”.
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie sieci zbierania pojazdów w rozumieniu art. 11 i art. 11a
„Ustawy”.
§2
1. W związku z tym, że „Wprowadzający pojazd” na podstawie art. 11 ust. 2 „Ustawy” zobowiązany jest do
zapewnienia sieci zbierania pojazdów obejmującej co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów,
w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju strony zawierają
niniejszą Umowę a „Stacje Demontażu” wymienione w punktach 1 do 4 na stronie 1. niniejszej Umowy wyrażają
zgodę na włączenie ich do sieci zbierania pojazdów „Wprowadzającego Pojazdy”.

§ 3 Obowiązki „Stacji demontażu”
1. „Stacja demontażu” zobowiązuje się do przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji objętych
„Ustawą” zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4 Obowiązki „Wprowadzającego Pojazdy”
1. „Wprowadzający Pojazdy” uprawniony jest do zgłoszenia do właściwych rejestrów, że „Stacje
Demontażu” wymienione w punktach 1 do 4 na stronie 1. niniejszej Umowy działają w ramach sieci
zbierania pojazdów „Wprowadzającego Pojazdy”.
2. „Wprowadzający Pojazdy” jest zobowiązany do wprowadzenia pojazdów na terytorium RP w trakcie
trwania umowy w ilości nie większej niż …………………… sztuk rocznie.
2a. W przypadku, gdy „Wprowadzający Pojazdy” będzie chciał wprowadzić pojazdy na terytorium RP, w
ilości przekraczającej liczbę wskazaną w pkt. 2, „Stacja demontażu” może zwiększyć zakres Umowy za
dodatkową opłatą w wysokości …………………… .
3. „Wprowadzający Pojazdy” jest zobowiązany dokonać zapłaty na rzecz „Stacji demontażu” z tytułu
zawarcia niniejszej umowy w kwocie ……………………………………………….……………………..,
która realizuje art. 11a ust. 1 i 2 Ustawy czyli finansowanie przez „Wprowadzającego Pojazdy” kosztów
gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności z
pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej,
w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu.
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4. Zapłata winna być dokonana gotówką lub na rachunek bankowy „Stacji demontażu” w banku Plus Bank
nr 90 1680 1062 0000 3000 0062 7469 w terminie ……………………………………… od momentu
otrzymania faktury.
5. „Wprowadzający Pojazdy” oświadcza, że wprowadza na terytorium RP nie więcej niż 1000 pojazdów w
ciągu roku.
6. „Wprowadzający Pojazdy” zobowiązany jest dostarczyć do „Stacji Demontażu” kopię sprawozdania o
którym mowa w art. 15 Ustawy wraz z potwierdzeniem złożenia tego sprawozdania właściwemu organowi
w terminie do dnia 10 stycznia następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie.
§ 5 Warunki przyjmowania pojazdów od Wprowadzającego Pojazdy przez Stację Demontażu
1. Złomujący pojazd zobowiązany jest dostarczyć „Stacji demontażu” niezbędne dokumenty, w tym w
szczególności:
a) dowód rejestracyjny lub inny dokument umożliwiający identyfikację pojazdu;
b) dokument potwierdzający własność pojazdu;
2. Złomujący pojazd zobowiązany jest dostarczyć do „Stacji Demontażu” pojazd kompletny. W razie
stwierdzenia przez Stację, że dostarczony pojazd jest niekompletny „Stacja Demontażu” może odmówić
przyjęcia pojazdu.
§ 6 Czas trwania umowy
1. Umowa została zawarta na czas oznaczony i obejmuje 2016 rok.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem …………201…. r.
3. Na rok 2017 i lata następne Strony uzgodnią warunki współpracy w drodze zawarcia aneksu do Umowy.
4. „Stacja Demontażu” zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w sytuacji, gdy
„Wprowadzający Pojazdy” nie zapłaci w terminie za fakturę wystawioną przez „Stacje Demontażu” do
zapłaty.
5. „Stacja Demontażu” może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem terminu jednego miesiąca, jeżeli
„Wprowadzający Pojazdy” rażąco narusza postanowienia Umowy, a w szczególności nie podaje żądanych
przez „Stację Demontażu” danych koniecznych do wykonania obowiązków wynikających z Umowy,
pomimo wezwania go do przedstawienia danych, co skutkuje naliczeniem przez „Stację Demontażu”
dodatkowej opłaty w wysokości wskazanej w § 4 pkt 2a przedmiotowej Umowy.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. „Stacja Demontażu” zastrzega sobie możliwość i prawo do weryfikacji postanowień Umowy, w
szczególności weryfikacji ilości wprowadzonych pojazdów przez „Wprowadzającego Pojazdy”.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
3. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kc.
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4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w wyniku wykonania niniejszej Umowy jest sąd
miejsca siedziby „Stacji Demontażu”.
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym po jednym
egzemplarzu dla „Stacji Demontażu” i jeden egzemplarz dla „Wprowadzającego pojazdy”.

„Stacje Demontażu”

„Wprowadzający pojazd”

Stacja Demontażu (poz. 1)

Stacja Demontażu (poz. 2)

Stacja Demontażu (poz. 3)

Stacja Demontażu (poz. 4)
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