UMOWA z dnia

- - 2015

Zawarta w Katowicach pomiędzy:
1. WEKTOR A. Chudak Sp. Jawna, 40-145 Katowice, ul. Józefowska 143,
wpisana do KRS pod nr 0000405477,
reprezentowana przez: ….............................................
zwanym w dalszej części umowy „Odbiorcą”
a
2.
reprezentowana przez: ..................................................
zwanym w dalszej części umowy „Posiadaczem odpadów”.
o następującej treści:
§1
 Przedmiotem umowy jest:
- Odbiór, transport odpadów do zagospodarowania, których koszt ponosi odbiorca
- oleje przepracowane
- akumulatory


Odbiór i transport odpadów do zagospodarowania, których koszt ponosi wytwórca
odpadów (wykaz odpadów w załączniku nr 1 do umowy)
§2

Odbiorca posiada zezwolenia na zbieranie odpadów - decyzja nr 1/2015.
Odbiorca przejmuje od dostawcy odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z
obowiązującymi przepisami postępowanie z odebranymi odpadami, oraz ich transport do
miejsca przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwienia
§3
Posiadacz odpadów od dnia podpisania umowy będzie gromadził i przekazywał odbiorcy
odpady.
§4
Odbiorca na życzenie Posiadacza odpadów dostarczy bezpłatnie pojemniki na
magazynowanie odpadów. W przypadku zniszczenia lub zagubienia pojemnika zostanie
pobrana jednorazowa opłata w wysokości 200 zł od każdego nie zwróconego lub
zniszczonego pojemnika. Pojemniki należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.

§5

Odbiorca wystawi kartę przekazania odpadu, a posiadacz odpadu fakturę za olej
przepracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Strony zgodnie ustalają wyłączność odbioru odpadów przez Odbiorcę, oraz możliwość
korygowania cen za usługę, zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy.
W cenę odbioru Odbiorca wlicza koszt transportu i zagospodarowania odpadów w
wypadku jednorazowego odbioru minimum 200 kg odpadów. W przeciwnym wypadku
Odbiorca doliczy jednorazowe koszty transportu w wysokości …............. zł netto.
Ceny odbioru odpadów, za które płaci Odbiorca obowiązują w dniu podpisania Umowy
i mogą ulegać zmianom w zależności od zmian cen rynkowych, charakterystyki odpadów,
jednorazowo odebranej ilości odpadów i będą uzgadniane po każdym odbiorze.
§7
Przelicznik w wyniku którego uzyskujemy 1 kilogram oleju przepracowanego wynosi 0,8
kilograma / 1,0 litra oleju.
§8
Odbiór odpadów nastąpi w ciągu 5 dni od dnia telefonicznego zawiadomienia Odbiorcy
( tel. nr 32/736 21 70, 71). Odbierający będzie odbierał odpady własnym transportem:
 Olej przepracowany – samochód asenizacyjny MAN
 Pozostałe odpady – Mercedes Sprinter
§9
Obowiązkiem Posiadacza odpadów jest zapewnienie swobodnego dojazdu pojazdów
do miejsca załadunku.
Pozostałe odpady powinny być posegregowane i przygotowane do transportu.
W wypadku stwierdzenia przez Odbiorcę, że odebrane odpady danego rodzaju są
zanieczyszczone innymi odpadami, Posiadacz Odpadów pokryje koszty zagospodarowania
takich odpadów. Stawka za zagospodarowanie zanieczyszczonych odpadów wyniesie dwu
krotność ceny określonej w Wykazie Odebranych Odpadów dla odpadów za które płaci
Posiadacz Odpadów.
Załadunek odpadów (z wyłączeniem olejów przepracowanych) leży po stronie Posiadacza
odpadów pod nadzorem naszego pracownika.

§10
1. Umowę niniejszą zawiera się na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania z
zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy dotyczące gospodarki odpadami.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Posiadacz odpadów

Odbierający odpady

….................................

…...................................

Załącznik nr 1 do umowy z dnia…- -2014…
(Wykaz Odbieranych Odpadów)
1.

Koszt odbioru odpadów których koszt ponosi Posiadacz odpadów

-Czyściwo zaolejone 15 02 02*
zł/Mg

cena netto

-Opakowania zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi 15 01 10* cena netto
zł/Mg
- Filtry olejowe 16 01 07*
zł/Mg

cena netto

-Opony 16 01 03
zł/Mg

cena netto

2.

Koszt odbioru odpadów których koszt ponosi Odbierający odpady

-13 02 08* Inne olej silnikowe, przekładniowe i smarowe
zł/Mg

cena netto

-13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
zł/Mg

cena netto

13 02 05* mineralne oleje przekładniowe i smarowe
zł/Mg

cena netto

-13 02 06* syntetyczne oleje przekładniowe i smarowe
zł/Mg
-16 06 02* baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
zł/Mg

cena netto
cena netto

