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UMOWA NR UM/2018/� 

o przejęciu i wykonywaniu obowiązku przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia odzysku  

i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 

 

zawarta w Warszawie w dniu ����. 2018 roku pomiędzy:  

 

������������ z siedzibą w Płock (kod pocztowy: ���), ul. �����.. , zarejestrowanej w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 

��������, REGON: �������.., reprezentowaną przez: 

- 
�����������  

 

 

zwanym dalej „Przedsiębiorcą”, 

a 
INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawa (kod pocztowy: 02-952), ul. 

Wiertnicza 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266658, Numer Identyfikacji 

Podatkowej (NIP):5213409980, REGON: 140718909 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.500.000,00 

złotych, reprezentowana przez 

 

- Agata Ryś Kierownik ds. Sprzedaży (pełnomocnictwo z dnia 2 
marca 2016 r.) 

 

  zwaną dalej „Organizacją” 
 

§ 1 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta na podstawie obowiązującej 

od dnia 01.01.2014 roku Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888), zwanej dalej „Ustawą” oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. „O 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej”. 

2. Organizacja oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi prawne narzucone przepisami Ustawy i jest 

uprawniona do przejęcia ciążącego na Przedsiębiorcy obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, jak również 

potencjał ekonomiczny i organizacyjny, zapewniające należytą realizację zapisów niniejszej umowy. 

3. Przedsiębiorca oświadcza, że wprowadza na terytorium Polski produkty w opakowaniach, opony lub 

oleje, których rodzaj i masa określona została w załączniku 1 do niniejszej umowy oraz posiada 
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określony w art. 1 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 Ustawy obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych i poużytkowych. 

4. Przedsiębiorca oświadcza, że zgodnie z art. 22 oraz art. 68 ust. 7 Ustawy prowadzi ewidencję 

obejmującą informacje o masie produktów i/lub opakowań poszczególnych rodzajów wprowadzanych 

wraz z produktami na terytorium Polski oraz, że dane w tej ewidencji są zgodne z rzeczywistością i w 

takiej formie są przekazywane Organizacji. 

5. Przedsiębiorca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy nie wiąże go jakakolwiek umowa  

z inną organizacją odzysku oraz deklaruje, że w trakcie trwania niniejszej umowy nie zawrze takiej 

umowy z inną organizacją odzysku. 

6. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że są uprawnione do zawarcia umowy i brak jest 

jakichkolwiek przeszkód do jej podpisania. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przejęcie przez Organizację obowiązku Przedsiębiorcy w zakresie 

zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych zgodnie z art. 17 ust.2 

oraz art. 68 ust. 2 Ustawy oraz w oparciu o wykaz zawierający szacunkowe informację o masie 

opakowań, opon i olejów poszczególnych rodzajów stanowiący załącznik 1 do umowy. 

2. Organizacja przyjmuje określony w § 2 pkt. 1 niniejszej umowy obowiązek i zobowiązuje się  

do wykonania go w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy poprzez: 

► Zbieranie odpadów opakowaniowych i poużytkowych 

► Poddawanie odpadów opakowaniowych i poużytkowych odzyskowi i recyklingowi 

► Sporządzanie w imieniu Przedsiębiorcy i przedkładanie właściwemu organowi administracji 

publicznej rocznego sprawozdania w formie, postaci i terminie określanych przez obowiązujące 

w danym roku przepisy prawne 

► Coroczne raportowanie Przedsiębiorcy, w formie elektronicznej i/lub papierowej, wykonania 

obowiązków określonych w niniejszej umowie 

3. Organizacja może zlecić podmiotom trzecim wykonanie poszczególnych czynności związanych  

ze zbieraniem, odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych i poużytkowych. 

4. W przypadku niezrealizowania przez Organizację przejętego od Przedsiębiorcy obowiązku zapewnienia 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych całość konsekwencji prawnych i 

finansowych, w tym wniesienie do właściwego organu administracji publicznej należnej opłaty 

produktowej, spoczywa wyłącznie na Organizacji. 

5. Organizacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niepełne lub nieprawdziwe dane przekazywane 

przez Przedsiębiorcę niezbędne do prawidłowej realizacji zapisów niniejszej umowy, a w odniesieniu  

do rodzajów lub mas opakowań i produktów nieobjętych umową i niewyszczególnionych w 

sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, obowiązek zapewnienia odzysku i 

recyklingu spoczywa wyłącznie na Przedsiębiorcy i w żadnym zakresie nie ciąży na Organizacji. 

6. Organizacja może również przejąć od Przedsiębiorcy ustawowy obowiązek prowadzenia publicznych 

kampanii edukacyjnych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 Ustawy, na podstawie podpisanego przez 

obie Strony odrębnego zlecenia stanowiącego załącznik 3 do niniejszej umowy. 
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§ 3 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY 

1. Realizacja przejętego przez Organizację obowiązku Przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia odzysku  

i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych wykonywana będzie w oparciu i na podstawie 

sprawozdań rocznych składanych przez Przedsiębiorcę obejmujących informację o masie opakowań 

poszczególnych rodzajów i produktów wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Formularz sprawozdania rocznego składanego przez Przedsiębiorcę stanowi załącznik 2 do niniejszej 

umowy. 

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przedkładania Organizacji sprawozdania rocznego w terminie  

do 30 dni po zakończeniu roku kalendarzowego poprzez wysłanie formularza za pośrednictwem faxu  

na numer (22) 642-07-82, poczty email na adres biuro@interseroh.com lub listownie na adres siedziby 

Organizacji. 

4. Przedsiębiorca wyznacza do kontaktu z Organizacją następującą osobę: �������.; numer 

telefonu: �������. adres e-mail: ������������. 

5. Organizacja wyznacza do kontaktu z Organizacją następującą osobę: Sebastian Sawczuk; numer 

telefonu: +48693373216; adres e-mail: sebastian.sawczuk@interseroh.com 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE ORGANIZACJI 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Organizacji 

wynagrodzenia płatnego w okresach rozliczeniowych i na zasadach określonych szczegółowo  

w załączniku 1 do umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy, nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Organizację płatnej przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze  

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

3. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT w stawce wynikającej  

z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.  

4. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Organizacja uprawniona jest do naliczenia Przedsiębiorcy 

odsetek, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 5 

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY 

1. Organizacja, zgodnie z art. 32 Ustawy, jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich 

danych przekazywanych przez Przedsiębiorcę, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej  

(np. w trakcie kontroli urzędowej lub postępowania sądowego). 

 

§ 6 

CZAS TRWANIA UMOWY  

1. Niniejszą umowę zawarto na czas nieokreślony, z mocą obowiązywania od 1 styczeń 2018 z tym, że 

obowiązki Organizacji powstają najwcześniej z chwilą podpisania umowy. 
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2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron wyłącznie do ostatniego dnia miesiąca: 

wrzesień każdego roku ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym wypowiedzenie zostało 

złożone. 

3. Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej i dostarczenia go drugiej Stronie. 

4. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego Organizacja ponosi 

przejęty od Przedsiębiorcy obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i 

poużytkowych za cały ostatni rok obowiązywania umowy. 

5. Niezależnie od postanowień określonych w § 6 pkt. 2 niniejszej umowy, Strony mają prawo rozwiązać 

umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu wystąpienia ważnych powodów, do których 

zalicza się: 

► Potwierdzony brak możliwości kontaktu z jedną ze Stron przez okres trwający dłużej niż 30 dni 

► Zaleganie przez Przedsiębiorcę z płatnościami na rzecz Organizacji przez okres trwający dłużej 

niż 30 dni 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

3. Zmiana sposobu wykonywania niniejszej umowy oraz praw i obowiązków jej Stron spowodowana 

zmianą obowiązujących przepisów prawa nie stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakże Organizacja 

zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia Przedsiębiorcy o zakresie zmian i ich wpływie  

na realizację obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. 

4. W przypadkach spornych Strony dążyć będą do ich rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, po wyczerpaniu 

których spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizacji. 

5. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego skutecznego powiadomienia drugiej Strony  

o każdorazowej zmianie danych mogących mieć wpływ na realizację zapisów niniejszej umowy,  

w szczególności dotyczy to zmiany nazwy, adresu czy osoby kontaktowej. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

 

 

PRZEDSIĘBIORCA ORGANIZACJA 

 

 

 

��������������..� 

 

 

 

��������������..� 

 

 

Załączniki:  

1) Załącznik 1 - wykaz rodzajów i mas wprowadzanych opakowań, opon lub olejów 

2) Załącznik 2 - formularz sprawozdania rocznego 

3) Załącznik 3 - formularz zlecenia prowadzenia edukacji ekologicznej 
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Załącznik 2 do umowy UM/2018/� z dnia ����. 2018 r. 

 
SPRAWOZDANIE O ILOŚCI PRODUKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY 

WPROWADZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ DO OBROTU  
W ROKU 2018 

 
DANE PRZEDSIĘBIORCY:      Umowa Nr.: UM/2018/� 

Nazwa:  

Adres:  

REGON:  

NIP:  

Osoba 
kontaktowa: 

 

Telefon:  

E-mail  

 
Lp. Rodzaj Masa wprowadzonych na rynek JM 

1.  Oleje smarowe  KG 

2.  Preparaty smarowe  KG 

3.  Opony pneumatyczne  KG 

 

 

 

����������������          ��.�������������� 

Miejscowość, data      pieczątka i podpis 

 

Sprawozdanie należy przesłać do 31 stycznia roku następującego po raportowanym 

 

 


