UMOWA z dnia ……….

- ………. - 2020

na odbiór odpadów
Zawarta w Katowicach pomiędzy:
1. WEKTOR GOSPODARKA ODPADAMI Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach
przy ul. Józefowska 143, kod 40 – 145 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
KRS pod nr KRS : 0000769851, REGON 276698908, NIP 6342360584,
nr BDO 000004258, zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem Przyjmującym”,
w której imieniu działa komplementariusz WEKTOR GOSPODARKA ODPADAMI
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowska 143, 40 – 145 Katowice,
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS : 0000733130, reprezentowana
przez:
…………………………………………………… członka zarządu komplementariusza,
…………………………………………………… członka zarządu komplementariusza,
adresy poczty elektronicznej :
e-mail: ……………………………………………………
e-mail:……………………………………………………
a
2. ……………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowana/reprezentowany*) przez:
.....................................................................................................................
……………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Pomiotem Wytwarzającym”.
e-mail: ……………………………………………………
e-mail:……………………………………………………
o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa „Podmiotu Przyjmującego”, polegająca na odbiorze
od „Podmiotu Wytwarzającego” odpadów i ich transporcie do miejsca ich zbierania
przez „Podmiot Przyjmujący” przed ich ostatecznym przekazaniem do odbiorcy
prowadzącego przetwarzanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

2. Rodzaj odpadów, będących przedmiotem usługi „Podmiotu Przyjmującego”, jak
również stawkę netto w złotych polskich za odbiór jednego Mg (tony) odpadów danego
rodzaju, określa załącznik nr 1 do umowy – „Wykaz Odbieranych Odpadów”,
stanowiący integralną część umowy.
3. „Podmiot Wytwarzający” w zamian za odbiór odpadów zapłaci „Podmiotowi
Przyjmującemu” wynagrodzenie, w wysokości obliczonej według następującego wzoru :
wynagrodzenie = (ilość odebranych odpadów w Mg (tonach) x cena netto za
1 Mg (tonę) odpadu danego rodzaju określona w „Wykazie Odbieranych Odpadów”)
x stawka należnego podatku od towarów i usług VAT ustalona zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku odbioru olejów przepracowanych oraz baterii i akumulatorów litowo –
kadmowych „Podmiot Przyjmujący” zapłaci „Podmiotowi Wytwarzającemu” za
odebrane odpady wynagrodzenie, w wysokości obliczonej według następującego wzoru:
wynagrodzenie = (ilość odebranych odpadów w Mg (tonach) x cena netto za
1 Mg (tonę) odpadu danego rodzaju określona w „Wykazie Odbieranych Odpadów”)
x stawka należnego podatku od towarów i usług VAT ustalona zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. W przypadku olejów przepracowanych przyjmuje się, że 1 litr oleju przepracowanego
= 0,8 kilograma. W przypadku pozostałych odpadów przyjmuje się rzeczywistą wagę
odpadów w kilogramach.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 pkt 3 powyżej, zawiera koszty transportu
i zagospodarowania odpadów w przypadku jednorazowego odbioru minimum 200 kg
(0,2 Mg) odpadów. W przypadku jednorazowego odbioru, mniejszej ilości odpadów
„Podmiot Przyjmujący” doliczy do kosztu odbioru, koszty transportu w wysokości
150,00 zł netto, która to kwota zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług (VAT), z tytułu odbioru odpadów w promieniu do 15 kilometrów od siedziby
„Podmiotu Przyjmującego”, lub innego miejsca prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej. W przypadku odbioru odpadów w odległości większej niż 15 kilometrów,
odbiór odpadów nastąpi po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu kosztów tego
transportu.
7. Ceny netto wymienione w „Wykazie Odbieranych Odpadów”, obowiązują w dniu
podpisania Umowy i mogą ulegać zmianom w zależności od zmian cen rynkowych,
charakterystyki odpadów, jednorazowo odebranej ilości odpadów. O zmianie ceny
odbioru odpadów, „Podmiot Przyjmujący” poinformuje „Podmiot Wytwarzający”,
przesyłając aktualny „Wykaz Odbieranych Odpadów” w formie pisemnej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
8. Doręczenie „Podmiotowi Wytwarzającego” aktualnego „Wykazu Odbieranych
Odpadów”, wysłanego przez „Podmiot Przyjmujący” za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail lub w formie pisemnej, jest równoznaczne ze zmianą umowy
w zakresie cen za odbiór odpadów.
§2
1. „Podmiot Przyjmujący” oświadcza, że posiada zezwolenie na zbieranie odpadów,
tj. ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Chorzowa nr 1/2015 z dnia 5.01.2015 r. znak :
US-II.6233/47/D/2014/AK, jak również decyzję Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 12.12.2016 r. nr 3371/OS/2016 r. stanowiącą pozwolenie na wytwarzanie
odpadów uwzględniająca zezwolenie na przetwarzanie odpadów w związku
z eksploatacją instalacji zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej 26 na

działce o numerze ewidencyjnym 1685/14, obie wydane Wektor A. Chudak Sp.j.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 143 nr KRS 405477, NIP 6342360584,
REGON 276698908, z której przekształcenia na podstawie art.582 Kodeksu spółek
handlowych, powstał Wektor Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. Sp.k.
2. „Podmiot Przyjmujący” oświadcza, że na podstawie art.553§2 Kodeksu spółek
handlowych pozostaje podmiotem zezwoleń, które zostały przyznane
Sp. z o.o. Sp.k., w tym zezwolenia na zbieranie odpadów wskazanego w §2 pkt 1
powyżej.
3. „Podmiot Przyjmujący” oświadcza, że :
a) do dnia 5.03.2020 roku spełnił obowiązek wynikający z art. 14 ustawy
z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz.1592 z późn. zm.) i przedłożył zgodnie z wymaganiami wymienionej
wyżej ustawy do właściwego organu wniosek o zmianę posiadanych decyzji
w zakresie gospodarowania odpadami :
−

decyzji nr 1/2015 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 5.01.2015 r., znak :
US-II 6233/47/D/2014/AK,

−

decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12.12.2016 r.
nr 3371/OS/2016.

b) „Podmiot Wytwarzający” zostanie poinformowany niezwłocznie o uzyskaniu
decyzji zmieniającej posiadane decyzje w zakresie gospodarki odpadami lub
odmowie ich wydania.
Niezależnie od oświadczenia zawartego w pkt 3 lit. a i b powyżej
„Podmiot Przyjmujący” na wniosek „Podmiotu Wytwarzającego” wyda oświadczenie
dotyczące spełnienia obowiązku, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 20.07.2018 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592 z późn.
zm), według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. „Podmiot Przyjmujący” z chwilą odbioru odpadów, przejmuje od
„Podmiotu Wytwarzającego” odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne
z obowiązującymi przepisami postępowanie z odebranymi odpadami, oraz ich transport
do miejsca przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwienia.
§3
„Podmiot Wytwarzający” w okresie obowiązywania umowy, począwszy od dnia jej
podpisania, zobowiązuje się przekazywać „Podmiotowi Przyjmującemu” wyłącznie odpady
określone w załączniku nr 1 do umowy („Wykaz Odbieranych Odpadów”), w celu określonym
w §1 umowy.
§4
1. „Podmiot Przyjmujący” na życzenie „Podmiotu Wytwarzającego” może dostarczyć
bezpłatnie pojemniki na gromadzenie wytwarzanych odpadów do czasu ich odbioru.
2.

„Podmiot Wytwarzający” zobowiązuje się korzystać z dostarczonych pojemników
wyłącznie w celu gromadzenia odpadów przeznaczonych do odbioru i transportu przez
„Podmiot Przyjmujący”.

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia pojemnika lub pojemników, o których mowa
wyżej w §4 pkt 1, „Podmiot Wytwarzający” zobowiązuje się zapłacić „Podmiotowi
Przyjmującemu” opłatę w kwocie 200 zł za każdy nie zwrócony lub zniszczony
pojemnik.

4. „Podmiot Przyjmujący” może odmówić przyjęcia odpadów od
„Podmiotu Wytwarzającego”, w przypadku stwierdzenia, również na podstawie oceny
wizualnej, rozbieżności pomiędzy odpadami, które „Podmiot Wytwarzający”
zobowiązał się przedstawić do odbioru w ramach niniejszej umowy, a rzeczywiście
przedstawionymi do odbioru.
5. W przypadku odmowy odbioru odpadów przez „Podmiot Przyjmujący” w przypadku
opisanym wyżej, „Podmiotowi Wytwarzającemu” nie przysługują z powyższego tytułu
żadne roszczenia wobec „Podmiotu Przyjmującego”, w szczególności roszczenie
o odszkodowanie ani o zapłatę jakichkolwiek innych kwot.
6. W wypadku stwierdzenia przez „Podmiot Przyjmujący”, że odebrane odpady są
zanieczyszczone innymi odpadami, „Podmiot Wytwarzający” zapłaci „Podmiotowi
Przetwarzającemu” karę umowną w wysokości ustalonej zgodnie z poniższym wzorem :
Kara umowna = (ilość odpadów zanieczyszczonych innymi odpadami w Mg (tonach)
x dwukrotność ceny netto za 1 Mg (tonę) odpadu danego rodzaju określonej
w „Wykazie Odbieranych Odpadów”).
7. Obciążenie „Podmiotu Wytwarzającego” karą umowną, o której mowa w §4 pkt 6,
nie wyklucza dochodzenia przez „Podmiot Przyjmujący” od „Podmiotu
Wytwarzającego” odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przewyższającej
wysokość kary umownej, w celu zrekompensowania „Podmiotowi Przyjmującemu”
wszelkich strat poniesionych w związku ze zwiększonymi kosztami zagospodarowania
zanieczyszczonych odpadów.
§5
1. Odbiór odpadów nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia „Podmiotu
Przyjmującego” telefonicznie (tel. nr 32/736 21 70, 71), bądź pocztą elektroniczną na
adres e-mail wskazany na wstępie umowy. „Podmiot Przyjmujący” będzie odbierał
odpady własnym transportem.
2. Obowiązkiem „Podmiotu Wytwarzającego” jest zapewnienie swobodnego dojazdu
pojazdów do miejsca załadunku odpadów.
3. „Podmiot Wytwarzający” zobowiązany jest przygotować posegregowane odpady do
transportu.
4. Załadunek odpadów (z wyłączeniem olejów przepracowanych) będzie dokonywany
przez „Podmiot Wytwarzający” pod nadzorem pracownika „Podmiotu
Przyjmującego”.
§6
1. „Podmiot Wytwarzający” zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za odbiór
i transport odpadów w terminie i na rachunek bankowy „Podmiotu Przyjmującego”
wskazany w fakturze VAT wystawionej przez „Podmiot Przyjmujący”.
2. „Podmiot Przyjmujący” zobowiązuje się do zapłaty ceny za odebrane oleje
przepracowane oraz baterie i akumulatory litowo – kadmowe, w terminie i na rachunek
bankowy „Podmiotu Wytwarzającego” wskazany w fakturze VAT wystawionej przez
„Podmiot Wytwarzający”.
3. Strony oświadczają, że wyrażają zgodę na wystawianie przez drugą stronę
faktur VAT oraz ich doręczanie na adres e-mail wskazany na wstępie umowy, w formie
elektronicznej bez podpisu wystawcy.
§7

1. Doręczenia pism związanych z wykonaniem, zmianą, rozwiązaniem niniejszej umowy
jest skuteczne, o ile zostanie dokonane na adres siedziby lub miejsca prowadzonej
działalności wskazany na wstępie niniejszej umowy.
2. Doręczenie dokumentów elektronicznych związanych z wykonaniem lub zmianą
umowy w zakresie ceny odbioru i transportu odpadów, wymaga jego nadania na adres
e-mail wskazany na wstępie umowy.
3. Umowę zawiera się na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. „Podmiot Przyjmujący” może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku co najmniej dwukrotnego naruszenia przez „Podmiot Wytwarzający”
§3 umowy, jak również powtarzającego się przekazywania przez „Podmiot Wytwarzający”
do odbioru przez „Podmiot Przyjmujący” odpadów zanieczyszczonych innymi odpadami.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy dotyczące gospodarki odpadami.
6. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
………………………………
……………………………….
Wytwarzający

Przyjmujący

Załączniki:
1) Wykaz Odbieranych Odpadów,
2) Oświadczenie w sprawie spełnienia obowiązku, o którym mowa w art.14 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1592 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do umowy z dnia…- …….. -2020…
(Wykaz Odbieranych Odpadów)
-Czyściwo zaolejone 15 02 02*
Mg
-Opakowania zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi 15 01 10*
Mg
- Filtry olejowe 16 01 07*
Mg
-Opony 16 01 03
Mg
-13 02 08* Inne olej silnikowe, przekładniowe i smarowe
Mg
-13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
Mg
13 02 05* mineralne oleje przekładniowe i smarowe
Mg

cena netto

z ł /

cena netto

z ł /

cena netto

z ł /

cena netto

z ł /

cena netto

z ł /

cena netto

z ł /

cena netto

z ł /

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

cena netto

z ł /

cena netto

z ł /

Załącznik nr 2 do umowy
Katowice , dnia …………………….

OŚWIADCZENIE

Niniejszym działając w imieniu Wektor Gospodarka Odpadami Sp.zo.o. Sp.K., z siedzibą w
Katowice ul. Józefowska 143, nr NIP 6342360584, KRS 0000769851,
nr BDO 000004258 oświadczamy, iż:
I. do dnia 5.03.2020 r. roku spełniliśmy obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia
20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1592 z późn. zm.) i przedłożyliśmy zgodnie z wymaganiami ww. ustawy do
właściwego organu wniosek/i o zmianę posiadanej/nych decyzji w zakresie
gospodarowania odpadami (oznaczenie decyzji):
1.) decyzja nr 1/2015 Prezydenta Miasta Chorzowa z dn. 5.01.2015 r., znak:
US-II 6233/47/D/2014/AK;
2.) decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12.12.2016 r. nr 3371/OS/2016.

W załączeniu przedkładamy skan pierwszej strony wniosku z potwierdzeniem złożenia we
właściwym urzędzie / nadania pocztą do 5.03.2020 r.;

II. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, nie otrzymano decyzji odmownej
w sprawie o wydanie decyzji na podstawie wniosku, o którym mowa w punkcie I;

III. Niezwłocznie poinformuję/emy ………………………………………………………………
o uzyskaniu decyzji zmieniającej posiadaną decyzję w zakresie gospodarki odpadami lub
odmowie jej wydania oraz prześlę/my ją na adres:
……………………………………………………
lub adres e-mail ………………………………………………

podpis

podpis

