UMOWA Nr …/2010
zawarta dnia …………..2010 r. we Wrocławiu
pomiędzy:
……………………………..., ul…………….., ………………….., NIP: …-…-…-…, REGON:
………………, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ……………….,
pod numerem KRS: …………………………, reprezentowaną przez :
1. ………………………..

-

…………………………………

2. ………………………..

-

…………………………………

zwaną dalej „Dostawcą”,

a Chemeko-System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519
Wrocław, NIP: 897-16-12-750, REGON: 932070230, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014645, reprezentowaną przez :
1. Romana Jagiełło

-

Prezesa Zarządu,

2. Pawła Pogodzińskiego

-

Dyrektora ds. Technologii i Odzysku, Prokurenta

zwaną dalej „Odbiorcą”

w sprawie dostarczania odpadów do zagospodarowania.

§1
Oświadczenia Stron
1.

Dostawca oraz Odbiorca oświadczają, Ŝe prowadzą działalność w zakresie gospodarowania
odpadami i posiadają wymagane prawem uprawnienia w formie decyzji administracyjnych.
Kopie uprawnień stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2.

Odbiorca oświadcza, Ŝe jest właścicielem ZAKŁADU UTYLIZACJI ,RECYKLINGU,
PRZEROBU

I

UNIESZKODLIWIANIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

I PRZEMYSŁOWYCH.
3.

Odbiór odpadów będzie odbywał się na terenie naleŜącego do Odbiorcy Zakładu Logistyczno –
Ekspedycyjnego, zlokalizowanego przy ul. Jerzmanowskiej 4 – 6 we Wrocławiu, zwanego dalej
„Zakładem”.

1

§2
Obowiązki Stron
1. Odbiorca zobowiązuje się do:
1.1 Przyjmowania na terenie „Zakładu”– w dni robocze w godzinach od 6.00 do 20.00 oraz
w soboty od 6.00 do 13.00 – kaŜdej ilości odpadów dostarczanych przez Dostawcę
i zapewnienia zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami.
1.2 Utrzymywania infrastruktury „Zakładu” (drogi dojazdowe i wewnętrzne, urządzenia)
w takim stanie, aby Dostawca mógł z nich bezpiecznie korzystać, a rozładunek odpadów
odbywał się bezkolizyjnie.
1.3 Zapoznania kierowców/przewoźników Dostawcy dostarczających odpady na teren
„Zakładu” z zasadami korzystania z obiektu.
1.4 Przejęcia odpowiedzialności za zgodne z prawem i posiadanymi uprawnieniami
zagospodarowanie dostarczonych odpadów.

2. Dostawca zobowiązuje się do:
2.1 Zastosowania
z infrastruktury

się

kierowców/przewoźników

„Zakładu”

(reguł

Dostawcy

wjazdów,

do

zasad

wyjazdów,

korzystania

postojów

itp.).

Kierowcy/Przewoźnicy Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania wskazówek i uwag
udzielonych przez pracowników Odbiorcy.
2.2 Zastosowania się kierowców/przewoźników Dostawcy do przepisów bezpieczeństwa
i zasad ruchu drogowego.
2.3 Respektowania przepisów sanitarnych oraz zapewnienia zgodnego z prawem transportu
odpadów.
2.4 Terminowego regulowania naleŜności za zrealizowane usługi.

§3
Naliczanie i regulowanie naleŜności
1.

Ceny za zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów zostały zawarte w Załączniku
nr 2 do niniejszej umowy zwanym dalej „Cennikiem”. Zmiana stawek cen moŜe nastąpić na
zasadach określonych w § 4.

2.

Podstawę do uznania masy dostarczonych odpadów stanowić będą dokumenty potwierdzające
wagę

wystawiane

bezpośrednio

po

rozładunku

odpadów,

podpisywane

przez

Kierowcę/Przewoźnika Dostawcy oraz dokumenty określone w § 5 ust.1 dostarczone przez
Dostawcę.
3.

Koszty waŜenia odpadów pokrywa Odbiorca.
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4.

Podstawę do obliczenia wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów stanowić będzie iloczyn
stawki jednostkowej poszczególnych rodzajów odpadów określonej w Załączniku nr 2 do
niniejszej Umowy oraz masy odpadów odebranych przez Odbiorcę na podstawie dokumentów
potwierdzających wagę.

5.

Odbiorca wystawiać będzie faktury VAT obejmujące usługi wykonane w okresie miesiąca
kalendarzowego. Do faktury dołączone będzie zbiorcze zestawienie zrealizowanych dostaw
odpadów.

6.

Termin płatności nie jest określony w umowie – będzie kaŜdorazowo określany w treści faktury.
Strony zgodnie postanawiają, Ŝe Odbiorca upowaŜniony jest do samodzielnego określenia
w fakturze terminu płatności, który nie moŜe być krótszy niŜ 14 dni od daty wystawienia faktury.
Za termin zapłaty uznaje się datę uznania zapłaty na rachunku Odbiorcy.

7.

W przypadku braku zapłaty faktury w terminie określonym w §3 ust.6 :
7.1 Odbiorca uprawniony jest do odsetek za opóźnienie w zapłacie liczonych w wymiarze
ustawowym.
7.2 W przypadku opóźnienia w zapłacie naleŜności, wynikającej z faktury VAT
wystawionej przez Odbiorcę, trwającego powyŜej 14 dni po wyznaczonym terminie
płatności, Odbiorca ma prawo wstrzymać się z realizacją usług będących przedmiotem
niniejszej umowy do czasu zapłaty całości wymaganej naleŜności.
7.3 JeŜeli opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni kalendarzowych Dostawca zobowiązany
będzie zapłacić Odbiorcy karę umową w wysokości 5% kwoty faktury (kwoty brutto),
po upływie kaŜdego kolejnego miesiąca opóźnienia Dostawca zobowiązany będzie
zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości kolejnych 5% kwoty faktury. Zapłata kary
umownej nie zwalnia z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie liczonych
w wymiarze ustawowym.

§4
Zmiana cen
1.

O zamiarze zmian cen określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, Odbiorca winien
poinformować Dostawcę w formie pisemnej nie później niŜ na 14 dni przed planowanym
rozpoczęciem okresu obowiązywania nowych cen. Do czasu nieprzedstawienia nowego cennika
obowiązują stawki dotychczasowe.

2.

Zmiany stawek cen nie mogą następować częściej niŜ kwartalnie.

3.

Dostawcy kaŜdorazowo

przysługuje prawo odmowy przyjęcia

nowych cen, które winien

wykonać w terminie 14 dni od doręczenia nowego cennika. Brak oświadczenia o odmowie
przyjęcia cen poczytywany będzie jako akceptacja nowego cennika.
4.

Zmiana stawek cen nie stanowi zmiany umowy .
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5.

Nie będą przedmiotem negocjacji zmiany cen podyktowane wyłącznie zmianą stawek za
korzystanie ze środowiska w trybie w art. 291 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627) z póz. zm.

§5
Zobowiązania Stron
1.

Odbiorca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia odpadów na dokumentach określonych
w art. 36, ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62.628) z póz. zm.,
wystawianych przez Dostawcę. Odbiorca będzie odsyłał powyŜszy dokument Dostawcy
najpóźniej w terminie 5 dni następnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonywane były
dostawy odpadów do „Zakładu”.

2. Dostawca zobowiązuje się do sporządzania i przekazywania Odbiorcy dokumentów określonych
w §3.1 Roz. Min. Gosp. i Pracy z dnia 07.09.2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczania
odpadów do składowania na składowisko odpadów danego typu (Dz.U.186.1553).
3.

W przypadku awarii, wypadku lub kolizji na terenie „Zakładu” z udziałem Dostawcy lub jego
przewoźnika sporządza się protokół w sprawie przebiegu, przyczyn i skutków awarii/kolizji.
Protokół podpisują upowaŜnione osoby z personelu „Zakładu” oraz przedstawiciel Dostawcy lub
jego przewoźnik.

4.

W razie nie uzgodnienia treści protokołu o zaistniałej sytuacji zostaną powiadomione
niezwłocznie kierownictwa Odbiorcy i Dostawcy.

5.

Podstawę do ewentualnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Strony stanowią
ustalenia zawarte w protokole.

§6
Czas trwania umowy i tryb jej rozwiązania
1.

Umowę zawarto na czas……………………………………

2.

KaŜdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem ………………… okresu
wypowiedzenia.

3.

W przypadku naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy, kaŜdej ze Stron przysługuje
prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przy zachowaniu formy
pisemnej. Za naruszenie postanowień umowy ze strony Dostawcy uznaje się w szczególności:
utratę lub wygaśnięcie wymaganych prawem uprawnień w zakresie gospodarowania odpadami,
zniszczenie mienia Odbiorcy, spowodowanie na terenie „Zakładu” awarii/kolizji mającej
negatywny wpływ na środowisko, opóźnienia w dostarczaniu lub nie dostarczanie dokumentów
określonych w art. 5, ust.1., opóźnienie w zapłacie naleŜności Odbiorcy. Za naruszenie
postanowień umowy ze strony Odbiorcy uznaje się: utratę lub wygaśnięcie wymaganych prawem
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uprawnień do zagospodarowania dostarczanych odpadów, czasowe lub stałe wstrzymanie
działalności przez organy państwowe, długotrwałe opóźnienia w przekazywaniu lub nie
przekazywanie dokumentów określonych w art. 5, ust.1.
4.

W sytuacji określonej w §6 ust.3 Odbiorca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowane do tego
czasu usługi.

5. W przypadku utraty przez Odbiorcę uprawnień bądź moŜliwości świadczenia usług
przewidzianych umową przysługuje mu prawo natychmiastowego wstrzymania wykonania usług.
W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Dostawcę o wstrzymaniu bądź
zaprzestaniu świadczenia usług.
6. Dostawca naprawi wszelkie szkody w środowisku, w tym usunie na własny koszt dostarczone
odpady, w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy deklaracją określoną na wymaganych
dokumentach, a faktycznymi właściwościami odpadów. Odbiorca ma prawo Ŝądać usunięcia
szkody w środowisku niezwłocznie po wezwaniu Dostawcy do jej usunięcia, bez względu na
podniesienie

roszczeń

cywilnoprawnych

przez

osoby

trzecie

lub

roszczeń

administracyjnoprawnych przez właściwe organy. Przez naprawienie szkód w środowisku Strony
rozumieją przywrócenie środowiska do stanu właściwego, określonego stosownymi przepisami
lub wskazówkami metodycznymi inspekcji ochrony środowiska. Strony postanawiają, Ŝe
w przypadku, gdy Dostawca nie przystąpi do wykonania obowiązku, o którym mowa
w niniejszym artykule w odpowiednim, wyznaczonym przez Odbiorcę terminie, Odbiorca moŜe
powierzyć wykonanie tego obowiązku osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Dostawcy.

§7
Rozstrzyganie sporów
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji, interpretacji i waŜności niniejszej Umowy strony
będą starały się rozwiązywać polubownie.
2. W kwestiach spornych, niemoŜliwych do rozwiązania polubownie, Strony będą dochodziły
swoich praw przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Odbiorcy.

§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy do działania w imieniu Stron
upowaŜnieni są :
•

ze strony Odbiorcy – kierownik działu transportu – Leszek Kacała, tel. 605 – 360 – 764

•

ze strony Dostawcy – …………………………………….

2. Dostawca upowaŜnia Odbiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
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3. Wszelkie

zmiany

umowy

wymagają

formy pisemnej

pod

rygorem niewaŜności,

z zastrzeŜeniem § 4 ust.4.
4. Umowę sporządzono na 6 ponumerowanych stronach od 1 do 6, w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
5. Stwierdzenie niewaŜności lub nieskuteczności jakiegokolwiek postanowienia wynikającego
z niniejszej umowy, nie skutkuje niewaŜnością lub nieskutecznością całej umowy, a umowa
obowiązuje z wyłączeniem tych postanowień.
6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
•

Załącznik Nr 1 – Dokumenty rejestrowe Dostawcy/Odbiorcy: Odpis z rejestru
przedsiębiorców KRS / Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej; Zaświadczenie o nadaniu NIP; Zaświadczenie o nadaniu REGON;
Kopie uprawnień w zakresie gospodarki odpadami.

•

Załącznik nr 2 – Cennik za przyjęcie odpadów do zagospodarowania.

7. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem …………………………..

DOSTAWCA

ODBIORCA
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