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UMOWA WYKONAWCZA
do umowy o zapewnienie sieci zbierania pojazdów
zawarta w dniu 22 stycznia 2017r. 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
Jan Kowalski, ul. Towarowa 15 15-000 Białystok,
(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: 54000000
Nr telefonu (pole obowiązkowe): 603 333 00?
Adres e-maile (pole obowiązkowe): ma@wp.pl
reprezentowaną/ym przez: Jana Kowalskiego
zwaną/ym w dalszej części umowy – Wprowadzającym.
Strony zgodnie oświadczają, że zawarły umowę o zapewnienie sieci zbierania pojazdów (zwaną
dalej: umową o zapewnienie sieci), a w celu zapewnienia pełnej realizacji zapisów tej umowy,
postanawiają, co następuje:
§ 1.
1. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Wprowadzający zobowiązany jest przekazać
Ambit informację o liczbie wprowadzonych na terytorium Polski w danym roku
kalendarzowym pojazdów podlegających ustawie z dnia 20 stycznia 2015 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1162 z późn. zm.) –
zwanej w dalszej części umowy - ustawą o recyklingu. Informację należy przekazać w sposób
opisany w ust. 3 najpóźniej do dnia 10 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym,
którego dotyczy informacja.
2. W przypadku, gdy umowa o zapewnienie sieci rozwiązana zostaje 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. 3 w terminie 10 dni, licząc od dnia rozwiązania
umowy.
3. Informację, o której mowa w ust. 1 i 2, 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: 5566466444
Hasło: Mg=SS=
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 § 3. niniejszej umowy.
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§ 2.
1. Oprócz kosztów, o których mowa w § 3. ust. 2 umowy o zapewnienie sieci,
Wprowadzający zapłaci Ambit opłatę stałą z tytułu wykonania umowy o zapewnienie
sieci w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty rok obowiązywania umowy o
zapewnienie sieci.
2. Jeżeli Wprowadzający w terminie wskazanym w § 1. ust. 1 lub 2 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 umowy o zapewnienie sieci, w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych
netto.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., a pierwszym
rokiem rozliczanym wg zasad opisanych w ust. 1 i 2 będzie rok 2017.
4. Do kwot netto podanych w niniejszej umowie oraz w § 3. ust. 2 umowy o zapewnienie
sieci doliczony zostanie podatek VAT.
§ 3.
Zapłata należności, o których mowa w § 2. ust. 1 i 2 niniejszej umowy oraz w § 3. ust. 2
umowy o zapewnienie sieci, następować będzie na podstawie faktury elektronicznej (efaktury) wystawionej przez Ambit w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po
roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie.
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 § 1. ust. 3 niniejszej umowy.
Wprowadzający oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie e-faktury w sposób opisany w
niniejszej umowie.
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.

§ 4.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem § 2. ust. 3 niniejszej umowy i zawarta
zostaje na czas obowiązywania umowy o zapewnienie sieci, zawartej pomiędzy Ambit a
Wprowadzającym.
§ 5.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 6.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

