
POROZUMIENIE WSPOLPRACY 

lOS.7031.3.2020 

Zawarta w dniu 02.01.2020 r. w Brudzewie pomi^dzy: 

E L E K T R O R E C Y K L I N G SP.Z O.O. 

St̂ kowo 59, 64-300 Nowy Tomysl 

KRS 0000489120, NIP 7881995965 

reprezentowanym przez Bartosza Kubickiego - Prezesa 

zwanym dalej Wykonawci|, 

a 

GMIN4 BRUDZEW, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, NIP 668-19-23-110, REGON 

311019409, reprezentowan^ przez Wojta Gminy Brudzew Cezarego Krasowskiego, 

zwanym dalej Zamawiajqcym. 

§1 

Przedmiotem niniejszej umo\vy jest swiadczenie przez Wykonawc^ kompleksowej obslugi 

w zakresie odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadow elektrycznych 

i elektronicznych o kodach wskazanych ponizej 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu 

1. 200123* Urzadzenia zawierajace freony 

2. 200135* Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione 

w 200121 i 200123 zawierajace niebezpieczne skladniki 

3. 200136 Zuzyte urz?}dzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione 

W200121, 200123 i200135 

4. 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj£|ce rt^c 



§ 2 

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie niezb^dne zezwolenia wymagane 

do realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zmiany obowi^zuj^cych przepisow t 

skutkujqcych obowi^zkiem uzyskania dodatkowego zezwolenia niezwlocznie wyst^pi o takie 

zezwolenie. Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiajs|cego. 

3. Wykonawca zobowi^jzuje si^ odebrane odpady przyj^c do swojego Zakladu 

Przetwarzania Zuzytego Sprz^tu Elektrycznego i Elektronicznego w celu ich przetworzenia 

lub przekazac je innym uprawnionym podmiotom. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiazuje si? do swiadczenia uslug odbioru odpadow elektronicznych 

i elektrycznych z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) 

zlokalizowanego w Brudzewie, ul. Polko. 

2. Zamawiajacy zobowiazuje si? przygotowac odpad do odbioru w sposob ulatwiajcjcy jego 

zaladunek. 

3. Minimalna ilosc odpadow przekazywanych jednorazowo wynosi IMg. 

4. Z tytuluwykonywania"umowy Zaniawiaji|Cy"otfzyma od Wykonawcy zapiat? za uslug?--

w wysokosci 50,00 zl netto t.j. 61,50 zl brutto (23% VAT) za kazd^ odebran^ tone odpadow 

elektrycznych i elektronicznych (sprz?t kompletny) przy spelnieniu warunku, ze ilosc 

WW. odpadow wynosila b?dzie w dniu odbioru powyzej 1 tony. Podstaw^ wplaty 

dla Zamawiaj^cego b?dzie dokument przyj?cia odpadu sporz^dzony w dniu odbioru, 

w ktorym zawarte ilosci odpadow nie ulegn^ zmianie w pozniejszym czasie. 

5. WykonaM'ca naliczy Zamawiaji^cemu oplat? w wysokosci: 

a) 0,35 zl/kg (netto), 0,38 zl/kg (brutto) - za przekazanie odpadu zdekompletowanego, 

b) 5,00 zl/kg (netto), 5,40 zi/kg (brutto) - za przekazanie swietlowek, 

c) 4,00 zl/kg (netto), 4,32 zl/kg (brutto) - za przekazanie tonerow oraz kartridzy. 

6. Wykonawca zobowiqzuje si? do dokonania odbioru w ci^gu 21 dni roboczych 

od zgloszenia gotowosci przekazania odpadow przez Zamawiajijcego 

na adres mailowy: zlecenia@elektrorecykling.pl (zgloszenie powinno dodatkowo zawierac 

orientacyjn^ ilosc odpadow oraz zdj?cia pogl^dowe). Odbior b?dzie nast?powal w godzinach 

otwarcia PSZOK w dni robocze: poniedziaiek 8.00 -16.00, srody 10.00 - 14.00. 

7. Wykonawca zobowiazuje si? do bezplatnego transportu ww. odpadow do Zakladu 

Przetwarzania Zuzytego Sprz?tu Elektrycznego i Elektronicznego. 



8. 0 dokladnym terminie odbioru odpadow Wykonawca powiadomi Zamawiajqcego 

mailowo na adres: odpadyfgibrudzew.pl. 

9. Osobami upowaznionymi przez Zamawiajijcego do reprezentowania go w zakresie 

niniejszej umowy s^ Marlena Kahizna tel. sluzbowy: 63 27 98 345, natomiast ze strony 

Wykonawcy Patrycja Nowak, tel. komorkowy 519 350 688 i Aleksandra Sobiech 

tel. komorkowy 730 161 704. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowi^zuj? si? do dokonania odbioru ww. odpadow pojazdem 

wyposazonym w sprz?t wagowy. 

2. Wykonawca zobowiqzuje sie do wazenia wszystkich odbieranych odpadow w trakcie 

trwania odbioru oraz stwierdzenia ilosci sprz?tu kompletnego oraz zdekompletowanego. 

Przy wykonywaniu ww. czynnosci obecny b?dzie pracownik prowadz^cy PSZOK. 

W trakcie odbioru pracownik/kierowca finny Elektrorecykling sporzqdzi dokument przyj?cia 

odpadu w ktorym odnotuje rodzaj odebranych odpadow, kod odpadu, wag? oraz stwierdzi 

ilosc sprz?tu kompletnego oraz zdekompletowanego. Po sporz^dzeniu ww. dokumentu 

pracownik PSZOK oraz kierowca finny Elektrorecykling czytelnie podpisujc| go. Kierowca 

finny Elektrorecykling pozostawia jeden oryginalny dokument przyj?cia odpadu 

pracownikowi PSZOK. Dokument Przyjecia Odpadu stanowi podstaw? do rozliczenia si? 

z Wykonawcy o ktorym mowa w § 3, ust. 4, ust. 5. Ilosci odpadow stwierdzone 

w dokumencie przyj?cia odpadu sporz^dzonym w dniu odbioru, po zakohczonym odbiorze 

nie mogi| ulec zmianie w pozniejszym czasie. 

3. Dokument o ktorym mowa w ust. 2 stanowi podstaw? do wystawienia faktur VAT 

zarowno przez Zamawiaj^cego jak i Wykonawc? zgodnie z § 3 ust. 4, ust. 5. 

4. Wykonawca zobowiazuje si? do potwierdzenia transportu oraz przej?cia odpadow 

na kartach przekazania odpadow komunalnych, wygenerowanych przez Zleceniodawc?. 

§ 5 

1. Zaplata dla Zamawiaj^cego za przekazanie ww. odpadow nastcjpi na podstawie prawidlowo 

wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej dor?czenia do Wykonawcy, ktora 

zgodna b?dzie z ilosciami odpadow zawartych w dokumencie przyj?cia odpadu. 

2. Zaplata dla Wykonawcy w przypadku odebranego sprz?tu zdekompletowanego nast^pi 

na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej 

dor?czenia do urz?du Gminy Brudzew, ktora zgodna b?dzie z ilosciami odpadow zawartych 

w dokumencie przyj?cia odpadu. 



§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony do 31.12.2020r. 

2. Kazdej ze stron przysluguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

jednomiesi?cznego okresu wypowiedzenia. 

§ 7 

Zmiany umowy wymagaj^ zgodnego oswiadczenia woli stron wyrazonej w formic pisemnej 

pod rygorem niewaznosci. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy szczegolowe. 

§ 9 

Spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzyga wlasciwy S^d dla siedziby Zamawiajj|cego. 

• - - - ' § 10 - • 

Umow? sporz^dzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej 

ze stron. 

G M I N A B R U D Z E W 


