UMOWA
O ZAPEWNIENIE SIECI ZBIERANIA POJAZDÓW

zawarta w dniu ……………………………. w Białymstoku pomiędzy:
- Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo – Produkcyjnym „AMBIT” sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku
(15-186) przy ul. Jaracza 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000104839, NIP:
5420206840, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Małgorzatę Małyszko zwanym w dalszej części
umowy jako AMBIT,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa i adres firmy, w przypadku osób fizycznych – również imię i nazwisko, w przypadku podmiotów wpisanych do KRS – nr
wpisu do KRS) – pole obowiązkowe

NIP

(pole obowiązkowe) :

Nr telefonu

……………………………………………………..……………………………………………………..

(pole obowiązkowe) :

Adres e-mail

……………………………………..……………………………………….………………….

(pole obowiązkowe):

…………………………………………………………………………….…...…………..

reprezentowaną/ym przez……………………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym w dalszej części umowy – Wprowadzającym.
§ 1.
1. Ambit oświadcza, że prowadzi stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowaną
w Dobrzyniewie Dużym (16-002) przy ul. Białostockiej 27 i wpisany jest do wykazu przedsiębiorców
prowadzących stacje demontażu, prowadzonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego pod nr A1.
2. Ambit oświadcza ponadto, że zawarł umowy na prowadzenie punktu zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji z następującymi przedsiębiorcami, przyjmującymi pojazdy w imieniu i na rzecz Ambit:
a) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „AGROMA-SOKÓŁKA” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce (kod: 16-100), przy ul. Gęsiej 7, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068279, wpisana do wykazu przedsiębiorców prowadzących
punkty zbierania pojazdów, prowadzonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego pod nr B/2,
b) Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami „ODZYSK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku (kod: 15-701), przy ul. Kolejowej 17 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000176288, wpisana do wykazu przedsiębiorców
prowadzących punkty zbierania pojazdów, prowadzonego przez Marszałka Województwa Podlaskiego
pod nr B/3,
c) HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY W HAJNÓWCE z siedzibą w Hajnówce (kod:
17-200), przy ul. Górnej 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048346,
wpisana do wykazu przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, prowadzonego przez
Marszałka Województwa Podlaskiego pod nr B/5,
d) Bożenna Danuta Myślak, zam. w Szczytnie (kod: 12-100), przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9,
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: P.H.U. „AUTO-ROBO” Bożenna Danuta Myślak
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w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 31, numerem NIP 745-000-33-15, REGON 510164988, wpisana do
wykazu przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, prowadzonego przez Marszałka
Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod nr 6.

3. Wprowadzający oświadcza, że posiada status wprowadzającego pojazd w rozumieniu art. 3 pkt 14
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 803) – zwana w dalszej części umowy ustawą o recyklingu,
a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku.
§ 2.
1. W związku z tym, że Wprowadzający, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o recyklingu 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 Ambit wyraża zgodę na włączenie prowadzonej
przez Ambit stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów przyjmujących pojazdy w imieniu i na rzecz
Ambit, wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, do sieci zbierania pojazdów Wprowadzającego.
2. Wprowadzający uprawniony jest do zgłoszenia do właściwych rejestrów, że stacja demontażu i punkty
zbierania pojazdów wymienione w § 1 niniejszej Umowy, działają w ramach sieci zbierania pojazdów
Wprowadzającego.
§ 3.
1. W ramach realizacji niniejszej Umowy Ambit zobowiązuje się do przyjmowania pojazdów wycofanych
z eksploatacji objętych ustawą o recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Ambit oświadcza, że koszty gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji ponosi we
własnym zakresie, a Wprowadzający zobowiązuje się do sfinansowania kosztów gospodarowania
odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym z pojazdów wycofanych
z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej, w kwocie 1 zł
netto od każdego pojazdu wprowadzonego przez Wprowadzającego w danym roku kalendarzowym.
3. Rozliczenie kosztów, o których mowa w ust. 2, następować będzie po zakończeniu każdego roku
kalendarzowego, na podstawie informacji Wprowadzającego o liczbie wprowadzonych na terytorium
Polski pojazdów podlegających ustawie o recyklingu. Informację taką Wprowadzający zobowiązany
jest przekazać AMBIT, w sposób opisany w ust. 5 w terminie do dnia 10 stycznia następującego
po roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie.
4. W przypadku, gdy niniejsza Umowa rozwiązana zostanie w trakcie roku kalendarzowego, wówczas
informacja o liczbie wprowadzonych na terytorium Polski w danym roku kalendarzowym pojazdów
podlegających ustawie o recyklingu powinna być przekazana, w sposób opisany w ust. 5 w terminie
10 dni, licząc od dnia rozwiązania umowy.
5. Informację, o której mowa w ust. 3 i 4, Wprowadzający przekazuje do Ambit drogą elektroniczną,
logując się na stronie internetowej pod adresem www.siec.ambit.pl/klient/ i postępując zgodnie
z zamieszczonymi tam wskazówkami. W celu zalogowania się na stronie, Wprowadzający posługuje
się następującym loginem i hasłem przypisanym Wprowadzającemu:
Login:
Hasło:

(zostanie nadany po podpisaniu umowy)
(zostanie nadane po podpisaniu umowy)

Po zalogowaniu się na w/w stronie internetowej i wprowadzeniu przez Wprowadzającego informacji
o ilości wprowadzonych w danym roku kalendarzowym pojazdów, automatycznie wystawiona będzie
przez Ambit i udostępniona do pobrania faktura na zasadach określonych w § 5. ust. 2 umowy.
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§ 4.
1. Oprócz kosztów, o których mowa w § 3. ust. 2 umowy, Wprowadzający zapłaci Ambit opłatę stałą
z tytułu wykonania umowy o zapewnienie sieci w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty rok
obowiązywania umowy.
2. Jeżeli Wprowadzający w terminie wskazanym w § 3. ust. 3 lub 4 niniejszej Umowy, nie przekaże
Ambit informacji o liczbie wprowadzonych na terytorium Polski w danym roku kalendarzowym
pojazdów podlegających ustawie o recyklingu, wówczas za dany rok kalendarzowy, za który nie
przekazano informacji, Wprowadzający obciążony zostanie przez Ambit maksymalną opłatą z tytułu
rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
w tym z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości
ujemnej, o których mowa w § 3. ust. 2 niniejszej Umowy, w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych
netto.
3. Do kwot netto podanych w niniejszej Umowie doliczony zostanie podatek VAT.
§ 5.
1. Zapłata należności, o których mowa w § 3. ust. 2 oraz w § 4. ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, następować
będzie na podstawie faktury elektronicznej (e-faktury) wystawionej przez Ambit w terminie do dnia
15 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie.
2. E-faktury będą wystawiane i udostępniane Wprowadzającemu w formacie PDF na stronie
internetowej pod adresem www.siec.ambit.pl/klient/ po zalogowaniu się w sposób opisany
w § 3. ust. 5 niniejszej Umowy.
3. Wprowadzający oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie e-faktury w sposób opisany w niniejszej
Umowie.
4. Wprowadzający zobowiązuje się dokonać zapłaty faktury w terminie 30 dni od dnia jej udostępnienia
w sposób wskazany w ust. 2, na podany w fakturze rachunek bankowy Ambit.
§ 6.
Wprowadzający będzie umieszczać na internetowej platformie aukcyjnej www.aukcje.fors.pl, wybrane
będące w jego dyspozycji, auta przeznaczone do sprzedaży lub do kasacji (demontażu), o ile korzystanie
z platformy będzie dla Wprowadzającego nieodpłatne. Korzystanie z w/w platformy aukcyjnej jest
dobrowolne.
§ 7.
Strony postanawiają, że jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się być nieważne lub
bezskuteczne z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność
pozostałych postanowień umowy, ani tym bardziej na ważność lub skuteczność całej umowy.
§8
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta zostaje na czas nieokreślony z możliwością jej
wcześniejszego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………..
Ambit

…………………………………………………
Wprowadzający
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