UMOWA
Nr IOS.7031.3.2019
Zawarta dnia 02.01.2019 r. w Brudzewie, pomi^dzy:
Gminq Brudzew z siedzib^ przy ul. Turkowskiej 29,62-720 Brudzew,
NIP: 668-19-23-110, REGON: 311019409
zwan^ dale] "Zleceniodawcq"
reprezentowan^j przez:
Wojta Gminy Brudzew - P. Cezarego Krasowskiego
a
Zaktadem Utylizacji Odpadow Sp. z o.o., ul. Sulahska 1 1 , 62-510 Konin
NIP 6652223120, REGON 310335806, zarejestrowanym w S^dzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydziai Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000138271.
zwanym w dalszej tresci umowy „ZIeceniobiorcq"
reprezentowanym przez Pani^:
Prezes Zarzqdu - Ew^ Tomaszewsk^

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest swiadczenie przez Zleceniobiorcy uslugi polegajijcej
na: odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu odpadow o kodzie 200132 - leki inne niz
wymienione w 200131, zgromadzonych w Punkcie Selekt3m'nej Zbiorki Odpadow Komunalnych
(zwany dalej PSZOK), ul. Polko, 62-720 Brudzew.
§2
1. Do obowiqzkow Zleceniobiorcy nalezy:
1) Oproznienie specjalistycznych pojemnikow usytuowanych ww. miejscu, ktore to nast^pi
po wczesniejszym telefonicznym oraz mailowym powiadomieniu przez pracownika Urz^du
Gminy w Brudzewie. Zleceniobiorca powinien zrealizowac zleconq usl^ugy w ci^gu 14 dni
roboczych liczonych od dnia nastypnego po dniu w ktorym dokonano zgloszenia.
2) Odbior b^dzie nast^powal wy^cznie w godzinach otwarcia PSZOK:
poniedzialek 8.00 -16.00
sroda 1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0 .
3] Transport odpadow do miejsca unieszkodliwiania (Zaklad Utylizacji Odpadow w Koninie]
oraz zagospodarowanie odebranych ww. odpadow zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami prawa.
4) Przyjazd interwencyjny w przypadku dodatkowego - telefonicznego zgloszenia Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia zgloszenia w ww. dniach tygodnia.
5) Kazdorazowe wazenie odpadow, podczas trwania odbioru w obecnosci przedstawiciela
Zleceniodawcy.
6) Zaladuneki transport odpadow.
7) Przekazanie Zleceniodawcy w ci^gu 14 dni od dnia odbioru odpadow- Kart Przekazania
Odpadow z wraz z faktur^ VAT.

§3
Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialnosc za ww. odpady od momentu ich odbioru.
§4
Zleceniobiorca oswiadcza, iz posiada wszystkie wymagane prawem decyzje administracyjne
i zezwolenia, niezb^dne do realizacji niniejszej umowy oraz posiada nadany numer BDO 000013719.
§5
Za wykonanie uslugi okreslonej w § 1 Zleceniobiorca b^dzie pobieral oplat^:
1) W kwocie 75,00 zl neto + podatek podatek VAT 8 % co dajy Iqcznie sumq 81.00 zl brutto
za kazdy jeden wykonany odbior (transport) ww. odpadow z terenu PSZOK.
2] Do WW. kosztow transportu doliczona zostanie cena zagospodarowania za faktycznie oddanq
ilosc odpadow zgodnie z tabel^ ponizej:

1.

L.p.

Kod odpadu

Rodzaj
odpadu

1.

20 01 32

Leki inne niz 4,00 zl
wymienione
w 20 01 31

Powyzej 10 kg 8 %
oddanych
odpadow

4,32 zl

2.

20 01 32

Leki inne niz 40,00 zt
wymienione
w 20 01 31

3 - 1 0 kg

8%

43,20 zl

3.

20 01 32

Leki inne niz 20,00 zl
wymienione
w 20 01 31

0 - 2 kg

8%

21,60 zl

1.
_
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Cena netto
za kg

Jednostka

Podatek Cena brutto
VAT
zakg

Za wykonanie uslugi na dodatkowe - telefoniczne zgloszenie Zleceniodawcy [przyjazd
interwencyjny) o ktorym mowa § 2, ust. 1 pkt. 4) Zleceniobiorca b^dzie pobieral oplatQ
zgodnie ze stawkami cen zamieszczonymi § 5 ust. 1.
W przypadku zmiany stawek podatku VAT, wynikaj^cych z przepisow prawa, oplaty brutto mogq
ulec zmianie.
Oplaty netto przez caly okres trwania umowy pozostan^ bez zmian.
Zaplata naleznosci nast^pi przelewem na konto Zleceniobiorcy Bank Polska Kasa Opieki SA Oddzial w Koninie 94 1240 1415 1111 0000 1843 1939, w terminie 21 dni liczac od daty
wplywu faktury do urz^du Gminy Brudzew.
Rozliczenie uslugi nast^powac b^dzie na biezqco po przekazaniu kazdej partii odpadow
do unieszkodliwienia.
Zgloszenie przez Zleceniodawcy zastrzezeh, co do wysokosci faktury nie wstrzymuje koniecznosci
jej zaplaty.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo obciqzenia Zleceniodawcy poniesionymi przez
Zleceniobiorcy kosztami zewnytrznej windykacji naleznosci wynikajqcych z niniejszej umowy,
ktore nie zostan^ uiszczone przez Zleceniodawcy w terminie. Powyzsze prawo nie wyklucza
mozliwosci dochodzenia przez Zleceniobiorcy odsetek ustawowych.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy przyjycia od Zleceniodawcy odpadow
do unieszkodliwienia w przypadku zaistnienia 30 dniowych opoznieh w biezqcych platnosciach
za wykonane uslugi.

§6
W przypadku nie dotrzymania zobowiqzan Zleceniobiorcy okreslonych w § 2, Zleceniodawca potraci
z wynagrodzenia Zleceniobiorcy kary umown^ w wysokosci 3 % wynagrodzenia zgodnego z § 5 ust.
1 za kazdy dzien zwloki, chyba ze nastqpilo to wskutek sily wyzszej lub z winy Zleceniodawcy.

§7
Osoby odpowiedzialne za realizacji umowy:
a)
ze strony Zleceniodawcy: Marlena Kaluzna, tel. 63 27 98 345,
e-mail odpady@brudzew.pl
b)
ze strony Zleceniobiorcy: Maria Dlugokycka, tel. 63 249 36 24 wew.23,
e-mail: sekretariat@zuokonin.pl
§8
Strony zastrzegaj^ sobie prawo jednostronnego rozwi^zania umowy, z zachowaniem miesiycznego
okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej. Rozwiqzanie umowy nie zwalnia
od obowi^zku uregulowania powstalych zobowi^zan finansowych do dnia rozwi^zania umowy i nie
zwalnia z obowi^zku odbioru odpadow jesli przypada on w czasie trwania okresu wypowiedzenia.
§9
1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas okreslony od dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2019 roku.
2. Kazdej ze stron przysluguje prawo wypowiedzenia umowy za wyprzedzeniem jednego miesi^jca.
3. Zmiany tresci umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§10
1. Spory powstale w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy byd^ rozstrzygane przez s^d wlasciwy dla
siedziby Zleceniobiorcy.
2. W sprawach nie unormowanych w tresci umowy bydq mialy zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Umowa zostaje sporzadzona w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.
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