UMOWA O ZAPEWNIENIE SIECI ZBIERANIA POJAZDÓW

Zawarta w dniu ………………….

pomiędzy :

1. MOTO-CENTRUM Sebastian Buziewski 87-860 Chodecz ul. Polna 27,
Nip 888-235-25-37, Regon 340907194
adres do korespondencji - Stary Zbrachlin 16, 87-731 Waganiec reprezentowane
przez Sebastiana Buziewskiego
zwanym w dalszej części umowy : SIEC-MOTOCENTRUM
a
2.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….……
numer telefonu oraz email
reprezentowaną przez
…………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszym części umowy –Wprowadzającym

§ 1.
1. MOTO-CENTRUM oświadcza , iż prowadzi stację demontażu pojazdu zlokalizowaną :
Stary Zbrachlin 16, 87-731 Waganiec działającą na podstawie decyzji wydanej przez
Marszałka
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
w
Toruniu
decyzja
ŚG.I.7243.1.13.2015.DM , numer nadany stacji – C-79
2. MOTO-CENTRUM podpisało umowy z następującymi firmami , które w imieniu i na
rzecz MOTO-CENTRUM będą przyjmować pojazdy wycofane z eksploatacji ,
jednocześnie wejdą w skład SIEC-MOTOCENTRUM :
 JK RECYCLING z siedzibą we Włocławku przy ulicy Papieżka 71 , NIP:888-18127-64 , REGON: 910022980 ,prowadzącą Stację Demontażu Pojazdów połozoną
w : 99-350 Nowe Ostrowy, Ostrowy 115 na podstawie decyzji wydanej przez
Marszałka Województwa Łódzkiego decyzja RŚVI.7243.77.2014.AW , numer
nadany stacji – E60

1



JANKOWSKI AUTO-HANDEL Mariusz Jankowski z siedzibą w Chodczu przy
ul. Lipowej 4 , NIP: 888-002-52-48 REGON: 910160044 prowadzący Stację
Demontażu Pojazdu położoną w Chodczu przy Al. Zwycięstwa 31 na podstawie
decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyzja
ŚC.I.7221.13.2014 numer nadany stacji – C-05

§ 2.







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 2013 r. poz. 1162 z późn. zm.)
– zwana w dalszej części umowy ustawą o recyklingu, a na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu
roku.
Wprowadzający, na podstawie § 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,
jednocześnie oświadcza , iż jest wprowadzającym pojazdy w myśl art.3 punkt 14
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów (tekst jednolity Dz.U. z
2013 r. poz.1162z późniejszymi zmianami).
Wprowadzający ma pełne prawo zgłosić fakt ,że w/w firmy prowadzą zbiór jego
pojazdów do odpowiednich Organów.
Wprowadzający pojazd wyraża zgodę na przesyłanie Faktury VAT w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wprowadzającego pojazd na
pierwszej stronie niniejszej umowy lub na stronie Sieci.

§ 3.



Przedsiębiorcy prowadzący Stację Demontażu Pojazdów wchodzący w skład
SIEC-MOTOCENTRUM i zobowiązują się przez cały okres trwania umowy do:
 ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej w charakterze Stacji
Demontażu, w zakresie wskazanym w Ustawie i właściwych
Rozporządzeniach wydanych na jej podstawie;
 utrzymywania niezbędnych zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności w
zakresie wskazanym w Ustawie I Rozporządzeniach wydanych na jej
podstawie;
 bezpłatnego przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który
posiada cechy identyfikacyjne pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3A pkt 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem §
3 ust 2;
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 przeprowadzania demontażu pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 24 Ustawy ;
 wykonywania umowy przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z
zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

§ 4.
1. SIEC-MOTOCENTRUM w ranach podpisanej umowy zobowiązuje się do
przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji .
2. SIEC-MOTOCENTRUM wprowadza opłatę w wysokości 1 zł netto od każdego
wprowadzonego pojazdu w danym roku kalendarzowym na rzecz pokrycia kosztów
związanych z gospodarowaniem odpadami pochodzącymi z pojazdów. Oprócz
kosztów, o których mowa powyżej Wprowadzający zapłaci SIECI-MOTOCENTRUM
opłatę stałą z tytułu wykonania umowy o zapewnienie sieci w wysokości 100 zł netto
za każdy rozpoczęty rok obowiązywania umowy na pokrycie kosztów kancelaryjnych.
3. Koszty wymienione w § 4. ust. 2 będą naliczane po zakończeniu danego roku
kalendarzowego , co zobowiązuje Wprowadzającego do złożenia odpowiedniego
oświadczenia co do ilości wprowadzonych aut w terminie do 15 stycznia po roku
kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie.
4. Jeżeli Wprowadzający w terminie wskazanym w § 4. ust. 3 niniejszej Umowy, nie
przekaże 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 SIECI-MOTOCENTRUM 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, w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych netto.

5. Do kwot netto podanych w niniejszej Umowie doliczony zostanie podatek VAT.
6. Fakturowanie kosztów odbywać się będzie w terminie 7 dni od daty dostarczenia w/w
oświadczenia a termin płatności za wystawioną fakturę wynosi 21 dni. Płatność
dokonywana będzie na nr rachunku bankowego MOTO-CENTRUM
PKO O/I w Ciechocinku 74 1020 5200 0000 4202 0052 4264.
Wprowadzający jednocześnie upoważnia firmę MOTO-CENTRUM do wystawiania
faktury bez jego podpisu.
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§ 5.
Wprowadzający w celu podpisania umowy odsyła dwa egzemplarze podpisanej przez siebie
umowy wraz z dodatkową kopertą ze znaczkiem pocztowym aby SIEC-MOTOCENTRUM
mogła odesłać podpisany przez obie strony jeden egzemplarz umowy .
Adres do wysyłki :
MOTO-CENTRUM
Stacja Demontażu Pojazdów
Stary Zbrachlin 16
87-731 Waganiec
§ 6.
 Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy z miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
 SIEC-MOTOCENTRUM zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku nie uregulowania faktury w ustalonym terminie .
.
§ 7.
Umowa zaczyna obowiązywać z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas nie określony
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

……………………………………
Wprowadzający

……………………………………………
SIEC-MOTOCENTRUM
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Obowiązek informacyjny, zgody RODO
Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Moto Centrum Sebastian Buziewski ul.
Polna 27 87-860 Chodecz, Kujawsko-pomorskie NIP 8882352537 REGON 340907194
zwany dalej ADO
2. Przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, adres email,
telefon jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy i jest warunkiem jej zawarcia.
Podstawę przetwarzania w/w danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej z 4.5.2016, L 119/1) (RODO). Przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści
w/w danych oraz prawo ich sprostowania
3. W przypadku określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania dostępu do
moich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a
także do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
4. W razie przetwarzania moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO –
jeżeli jest to uzasadnione moją szczególną sytuacją – mam prawo wnieść sprzeciw, a ADO
nie będzie już uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, chyba że będą istnieć
ważne prawnie i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania moich danych osobowych,
lub będzie to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ADO
5. Moje dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym przez ADO pracownikom
lub współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi
podwykonawcze, techniczne i organizacyjne (m. in. usługi księgowe, prawne, informatyczne i
inne). Podmioty te zobowiązane zostaną do przestrzegania zasad poufności
6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez ADO:
1. przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie
przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej – art. 6 ust. 1. lit c RODO
2. przez okres przedawniania roszczeń określony w przepisach prawa art. 6 ust. 1 lit. F
RODO
3. W zakresie danych przetwarzania na podstawie mojej zgody – przez czas niezbędny
do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przeze mnie zgody art. 6 ust.
1 lit. a) RODO w związku z art. 7 ust. 3 RODO

……………………………………
podpis klienta (wprowadzający)
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