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UMOWA W Z A K R E S I E ODBIORU, TRANSPORTU I 

Z U Z Y T Y C H OPON 

Nr IOS.7031.31.2019 

Niniejsza umowa (zwana dalej "Umow^") zawarta w dniu 7 listopada 2019 roku pomi^dzy: 

Gmin^ Brudzew zwan^ „ Z A M A W I A J 4 C Y M " , z siedzib^ w Brudzewie przy ul. Turkowskiej 29, 

62-720 Brudzew NIP: 668-19-23-110, REGON: 311019409 reprezentowan^ przez: Wojta Gminy 

Brudzew - Cezarego Krasowskiego 

a 

Konradem Zajkiewiczem i Wiktorem Kwiatkowskim, prowadz^cymi dziatalnosc gospodarcz^ 

w formie spolki cywilnej pod nazw^ KON-WIT R E C Y K L I N G s.c. Konrad Zajkiewicz, Wiktor 

Kwiatkowski, z siedzib^ przy ul. Czestochowskiej 70, 42-350 Koziegtowy, NIP 573-11-29-082, 

REGON 150356491, zwanej dalej „ W Y K O N A W C 4 " . 

o nast^puj^cej tresci: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest jednorazowy odbior, transport i zagospodarowanie zuzytych 

opon zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Brudzewie 

ul. Polko (zwany dalej PSZOK). 

2. Odpady przeznaczone do odbioru, transportu i zagospodarowania: 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
1. 16 01 03 Zuzyte opony 

§ 2 

1. Wykonawca odbierze ww. odpady od Zamawiaj^cego po otrzymaniu wczesniejszego zgloszenia 

dokonanego za pomoc^ poczty elektronicznej w terminie do 30 listopada 2019r. Zgloszenie 

zawierac powinno: 

a) miejsce odbioru odpadow; 

b) ilosc (podana w przyblizeniu ilosc szt.) i rodzaj odpadow; 

c) zdj^cie drogi prowadz^cej do PSZOK, w celu dostosowania przez Wykona^c? 

odpowiedniego srodka transportu. 



c) imi? i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktow z Wykonawcy. 

Zgloszenie nast^pi na adres recykling(g),konwit.pl. 

4. Odbior ww. odpadow nast^pi w dni robocze. 

5. Osobami upowaznionymi przez Zamawiajqcego do reprezentowania go w zakresie niniejszej 

umowy S4 Marlena Kaluzna tel.: 63 27 98 345, natomiast ze strony Wykonawcy Michal Folwarski 

tel. +48 696 023 333. 

§ 3 

1. Zamawiaj^cy zapewni fizyczn^ pomoc przy zaladunku odpadow ( 1 osoba). 

2. Podczas odbioru ww. odpadow obecny bedzie przedstawiciel Zamawiaj^cego, ktory bedzie 

pomagal przy liczeniu ladowanych opon, a nast^pnie sporz^dzi dokument przekazania odpadow, 

ktory po zakonczonym odbiorze zostanie podpisany przez pracownikow ww. stron umowy 

obecnych podczas zaladunku. 

3. Dokument przekazania odpadow Wykonawcy zawieral bedzie ilosc odebranych opon w sztukach 

oraz ich rodzaj. Podpisany dokument stanowil bedzie podstaw^ do wystawienia faktury 

przez Wykonawcy. 

4. Zgromadzone opony, ktore nie stanowi^ przedmiotu niniejszej umowy nie zostan^ odebrane 

przez Wykonawce. , - . 

§ 4 

1. Za wykonanie ww. uslugi Wykonawca pobierze oplat^ : 

LP. Usluga Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt. 

L Odbior, transport 

i zagospodarowanie 

opon od pojazdow 

osobowych 

2,50 zi 2,70 zl 

2. Odbior transport i 

zagospodarowanie 

opon wi^kszych 

gabarytowo 

nie przekraczaj^cych 

srednicy 1, 70 m 

80,00 z\ 86,40 zl 

2. Ilosci odpadow stwierdzone w dokumencie przekazania odpadow sporz^dzonym w dniu odbioru, 

nie mog4 ulec zmianie w pozniejszym czasie i musz^ bye zgodne z danymi zawartymi w fakturze 

przedlozonej przez Wykonawcy za wykonanie przedmiotowej ustugi. 



3. Zaplata naleznosci nast^pi przelewem bankowym na konto Wykonawcy - Bank PKO BP S.A. 

nr rachunku: 82102034370000140200162214, w terminie 14 dni licz^c od daty wptywu faktury 

do urz^du Gminy Brudzew. 

1. Odbior ww. odpadow udokumentowany zostanie Kart^ przekazania odpadow. 

2. Karta sporz^dzona zostanie przez Zamawiaj^cego i przekazana zostanie Wykonawcy w celu 

potwierdzenia odbioru ww. odpadow. 

3. Karta przekazania odpadow powirma zostac potwierdzona i zwrocona przez Wykonawcy 

Zamawiaj^cemu w terminie 14 dni od daty odbioru ww. odpadow. 

4. W ci^gu 14 dni licz^c od dnia odbioru ww. opadow Wykonawca za posrednictwem poczty 

elektronicznej powiadomi Zamawiaj^cego o rodzaju procesu przetwarzania odebranych 

odpadow z terenu Gminy Brudzew, ktoremu powinien zostac poddany odpad. 

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie niezb^dne i ^^^ymagâ e prawem zezwolenia 

uprawniaj^ce do realizacji postanowien wynikaj^cych z niniejszej umowy. 

- decyzja nr 2716/OS/2019 z dnia 08.10.2019n wydana przez Marszalka Wojewodztwa 

Sl^skiego zezwalaj^ca na zbieranie odpadow przez firm? KON-WIT R E C Y K L I N G s.c. 

- wpis do rejestru BDO - nr rejestrowy 000001318. 

2. Wykonawca moze powierzyc wykonanie obowi^zkow wynikaj^cych z niniejszej umow}' 

Podwykonawcom. 

- transport ww. odpadow wykonywala bedzie firma KON-WIT PLUS Zajkiewicz, Kwiatkowski 

i Wspolnicy Spolka Jawna z siedzib^ w Ksawerowie przy ul. Lodzkiej 183, 95 - 054 

Ksawerow, NIP 7311798854, REGON - 472835093, K R S 0000154487, nr rejestrowy BDO 

000006607. 

3. Wykonawca zapewnia recykling i odzysk ww. odpadow w postaci zuzytych opon zgodnie 

z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012n ( t . j . Dz.U. z 2019r. poz. 701 z pozn. 

zm.). 

§5 

§6 

§ 7 

Wykonawca zobowi^zany jest do swiadczenia uslug z nalezyt^ starannosci^. 



§ 8 
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nast^pic za zgod^ obu stron wyrazon^ na pismie, 

pod rygorem jej niewaznosci. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maJ4 zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygac bedzie S^d wJasciwy 

dla Zamawiaj^cego. 

Niniejsza umowa sporz^dzona zostanie w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach po jednym 

dla kazdej ze stron. 

§9 

WYKONAWCA 


