U M O W A nr …………….....
zawarta w Bydgoszczy w dniu ……...........roku, pomiędzy:
„MD-proeco” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-825) przy ul. Wojska Polskiego 65,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078142, posiadającą
nr NIP 554-023-32-07, REGON 090194528, kapitał zakładowy o wysokości 14.297.000,00 zł (opłacony
w całości), reprezentowaną przez:
1. Artura Wołowskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej MD-PROECO lub Odbiorcą,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
reprezentowaną przez:
……………………………………….- Prezesa Zarządu
zwaną dalej……………........……….
wspólnie zwane Stronami.
Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, że są w pełni umocowani do zawarcia niniejszej umowy,
której ważność nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ którejkolwiek
ze Stron, oraz że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone
treści:
§1
1. Odbiorca oświadcza, że:
a) jest przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów (w tym
niebezpiecznych), w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach;
b) jest uprawniony do wykonywania usług związanych z gospodarowaniem odpadami objętymi
niniejszą Umową;
c) dla prowadzonej przez niego instalacji chemiczno-termicznego unieszkodliwiania odpadów posiada
Pozwolenie Zintegrowane nr ŚG-IV.7222.9.2013.MC z dnia 15.07.2013 r. z późniejszymi zmianami,
wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Dostawca oświadcza, że:
a) jest przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów (w tym
niebezpiecznych), w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach;
b) jest uprawniony do wykonywania usług związanych z gospodarowaniem odpadami objętymi
niniejszą Umową;
c) dla prowadzonej przez niego działalności posiada Pozwolenie na transport, wydane przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
§2
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1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Odbiorcę usługi unieszkodliwiania odpadów
medycznych (w tym zakaźnych) z grupy kodów 18, dostarczonych przez Dostawcę.
2. Częstotliwość i termin dostawy wymaga uzgodnienia z Kierownikiem Instalacji Utylizacji –
Wojciechem Buską pod nr 52 374-88-01, Odpady dostarczane będą do miejsca unieszkodliwienia
ich u Odbiorcy środkami transportu oraz na koszt i ryzyko Dostawcy.
4. Dostawca zobowiązuje się, aby przekazywane odpady były odpowiednio opakowane, w sposób
zabezpieczający przez zanieczyszczeniem środków transportu oraz przed kontaktem pracowników
z odpadami. Opakowanie będzie odpowiednio dobrane do rodzaju znajdującego się w nim
odpadu, tak aby uniemożliwić kontakt pracowników z odpadem poprzez przypadkowe rozerwanie
opakowania, przemoknięcie lub przypadkowe otworzenie się podczas transportu, załadunku
i rozładunku oraz podawania do unieszkodliwienia. Odbiorca może odmówić przyjęcia odpadów w
przypadku niezgodnego z ustawą transportu, pakowania i nieprzestrzegania przez Dostawcę
terminów unieszkodliwiania po zamknięciu worków.
5. Przekazanie odpadów z każdej dostawy potwierdzone zostanie Kartą Przekazania Odpadów
podpisaną przez obie Strony.
6. Do każdej partii odpadów Dostawca załączy pisemną informację o podstawowym składzie
chemicznym oraz właściwościach dostarczanych odpadów pod rygorem odmowy przyjęcia do
unieszkodliwiania.
7. Dostawca zobowiązuje się przy dostarczeniu odpadów każdorazowo podać rodzaj przywiezionych
do unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów oraz obowiązującą listą
odpadów niebezpiecznych, a także ich pochodzenie.
8. Dokładna ilość odpadów zostanie określona w trakcie odbioru, w wyniku ważenia kolejnych partii
odpadów poddawanych unieszkodliwieniu. Podstawą do rozliczeń ilościowych będą raporty
wagowe lub ilości wpisane w Karcie Przekazania Odpadów.
§3

1. Dostawca obowiązany jest przekazać Odbiorcy prawidłowo wypełnione, obowiązujące dokumenty
obrotu odpadami, w szczególności Kartę Przekazania Odpadu.

2. W przypadku, w którym odpady przekazywane do unieszkodliwiania stanowić będą:
a) Zakaźne odpady medyczne lub weterynaryjne, Odbiorca na wniosek wytwórcy zakaźnych
odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, potwierdza
unieszkodliwienie odpadów przez termiczne przekształcanie, wydając dokument
potwierdzających unieszkodliwienie na zasadach określonych w art. 95 ust. 4-6 Ustawy o
odpadach oraz stosownych przepisach wykonawczych,

b) Odpady niebezpieczne – Dostawca zobowiązany jest do:
1) w zależności od okoliczności, do przekazania lub okazania Odbiorcy dokumentów
wymaganych przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych,
2) przekazania Odbiorcy opisu odpadów, zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 160
ust. 3 pkt 1 Ustawy o odpadach.
3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie odpadów o składzie niezgodnym z
posiadanymi dokumentami. Przekazanie odpadów niezgodnych z w/w dokumentami stanowi
podstawę do odmowy przez Odbiorcę przyjęcia odpadów do unieszkodliwienia
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§4

1. Dostawca odpadów zobowiązuje się do zapłaty Odbiorcy wynagrodzenia, za wykonanie usług
stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, w wysokości stanowiącej iloczyn ilości odpadów
danego rodzaju przekazanych każdorazowo do unieszkodliwienia oraz stawki……… za 1 Mg.
2. Rozliczenie wykonanej usługi następować będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez
MD-PROECO niezwłocznie, po każdej dostawie na podstawie faktycznych ilości wskazanych w
treści raportów wagowych lub Kart Przekazania Odpadów .
3. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Odbiorcy wskazane na fakturze VAT, w terminie
……… od daty wystawienia faktury VAT.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Odbiorcy.
5. Zmiana wysokości stawki określonej w ust. 1 wymaga formy pisemnej.
6. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

§5
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają aneksu w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie realizacji niniejszej Umowy. Strony będą
wzajemnie informować się o wszelkich problemach powstających w związku z realizacją Umowy.
Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno zostać złożone drugiej Stronie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
W przypadku rozwiązania Umowy, Strony zobowiązują się do wykonywania w okresie
wypowiedzenia wszystkich określonych w podpisanej Umowie prac oraz do wypłacania
wynagrodzenia za te prace.
Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jeżeli druga Strona utraci pozwolenia, zezwolenia lub inne uprawnienia
niezbędne do wykonywania zapisów niniejszej Umowy w sposób zgodny z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami.
Odbiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli Dostawca:

a) wraz z dostawą nie przekazuje Odbiorcy wymaganych dokumentów,
b) dostarcza odpady niezgodne z dokumentami,
c) pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz odbiorcy przez okres
przekraczający ………..dni
d) nienależycie wykonuje inne obowiązki niż wskazane powyżej, a wynikające z niniejszej Umowy,
e) w przypadku ogłoszenia likwidacji Dostawcy.
§6
1. Strony zgodnie oświadczają, że zarówno treść Umowy jak i warunki jej wykonywania, uznawać
będą za poufne. W związku z powyższym, Strony zobowiązują się zachować powyższe dane w
poufności oraz dołożyć wszelkich starań, by osoby trzecie nie powzięły wiadomości o
postanowieniach Umowy i warunkach jej wykonywania, obejmujących w szczególności: dane
handlowe
Stron,
ilości
i
rodzaje
odpadów,
częstotliwości
odbiorów.
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2. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez czas trwania Umowy i bez
1.
2.

3.
4.
5.

ograniczenia w czasie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
§7
Strony oświadczają, że będą dążyły do rozwiązywania wszelkich sporów na drodze polubownej.
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności dotyczące jej
zawarcia, ważności, wykładni, wykonywania, rozwiązania lub odstąpienia od niej, których Strony
nie rozwiążą w drodze ugodowej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Odbiorcy.
W sprawach nie unormowanych w treści Umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy o odpadach oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Załączniki stanowią integralną część Umowy.

DOSTAWCA –
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ODBIORCA –

