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UMOWANr 06/01/2021 

Zawartadnia At^MH^lO-^. . , pomi^di^ ' 0 ^ ' 
0 

Marcinem Kempys prowadz£(cym dzialalnosc gospodarcz^ pod: 
U N I T R A N S M a r c i n K e m p y s 80-177 Gdansk, ul. Damroki 1/D7 NIFJ g?fi^7?ri-flfl-72 
R E G O N 220762254 nr B D O 000024307; ZR.6233 .11 .2012 .DE 
KONTO: BANK P O C Z T O W Y S.A. NR 44 1320 1537 2450 2599 2000 0001 
Tel/fax 58 7618802 tel. 511 933 900 www.unitrans.com.pl biurofgjunitrans.com.pl 
zwanym dalej Zleceniobiorcy, a : 

Gmina Brudzew 

i >unkt Obtfhjgi Iniei^ssanta 

0 I LUT, 2021 
W I 

62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29 

6681923110 000023698 

NIP BDO 

63 2798345 odpady@brudzew.pl 

telefon e-mail 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Zleceniodawca, ^ 
zwanymi dalej fycznie Stronami. 

§1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest 6wiadczenie przez Zleceniobiorcy ustugi: 

Transportu i zagospodarowania odpadu (odpadow) o kodzie 200132 (Leki inne r\\t 
wymienione w 200131) z podanego w Zat^czniku nr 1, selektywnego punktu zblorki 
prowadzonego przez Zleceniodawca, ktory jest zbierajycym te odpady od mieszkahcow. 

§2 
Do obowi^zkow Zleceniobiorcy nalezy w szczegolnoSci: 

• Oproznienie specjalistycznych pojemnikow ustawionych w miejscach okreslonych 
w Zatqczniku nr 1, z czystotliwosci^ 1 raz na 4 miesiyce poczywszy 
od lutego 2021 r. oraz na dodatkowe - telefoniczne zgtoszenie Zleceniodawcy w ciygu 
14 dni od dnia zgtoszenia (przyjazd intenwencyjny). Przyjazd interwencyjny nie wptywa 
na harmonogram odbiorow. 

• Wymianf w katdym pojemniku wMadu kartonowego lub worka foliowego. 
• Okre^lenie ilo6ci (masy) odpadu (odpadbw) z poszczegolnych pojemnikow odbywa6 s i f 

bfdzie w dniach odbioru na podstawie sprzftu wagowego Zleceniobiorcy, w obecnosci 
przedstawiciela Zleceniodawcy. 

• Zatadunek,transport i zagospodarowanie odpadu(odpad6w). 
• Weryfikacja masy oraz potwierdzenie transportu i przejycia odpadow na kartach 

przekazania odpadow komunalnych, wygenerowanych przez Zleceniodawcy. 
• Odeslanie do 14dni (data nadania) faktury VAT wraz z podpisany przez przedstawiciela 

Zleceniodawcy kopi^ protokotu, potwierdzajycego ilosdfaktycznie odebranych odpadow. 

§3 
Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialnosc za odpad(odpady) od momentu odbioru. 



§4 

1. Za wykonanie ushjgi okre^lonej w §1 i §2 Zleceniobiorca bydzie pobierat optety w wysokosci 
17,00 zt netto za kaidy odebrany kilogram (zaokr^glajqc masy zawsze wgory do petnych 
jednostek: 1kg). Minimalny koszt obstugi jednego pojemnika 
wynosi 70 zt netto.. 
2. Za wykonanie usiugi na dodatkowe - telefoniczne zgtoszenie Zleceniodawcy (przyjazd 
interwencyjny) Zleceniobiorca bydzie pobierat dodatkowy op+aty w wysokosci 
200 zl netto - przyjazd interwencyjny. 
3. W przypadku rezygnacji z ustugi przewidzianej w harmonogramie odbior6w lub braku 
moiliwo^ci odbioru odpadbw z winy nie lei^cej po stronie Zleceniobiorcy, 
Zleceniobiorca pobierze optaty umowny w wysokoSci 70 z l netto za katdy punkt podany 
w Zalyczniku nr 1. 
4. Za obslugy dodatkowego pojemnika nieujytego w niniejszej umowie, lub odpad6w nie 
mieszczycych siy w pojemniku (dodatkowe worki lub kartony - traktowane sy jako dodatkowy 
pojemnik) Zleceniobiorca bydzie pobierat dodatkowy optaty zgodnle z pkt.1 §4. 

§5 
Opfaty regulowane bydy przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zleceniodawcy. 
Za zwtoky w p+atno6ci naleino^ci Zleceniobiorca moie naliczyd odsetki ustawowe. 

§6 
W przypadku nie dotrzymania zobowiyzah okreSlonych w §2, w tym niewla^ciwego wykonania 
usiugi niniejszej umowy, Zleceniodawca potryci z wynagrodzenia Zleceniobiorcy kary umowny w 
wysokosci 2% wynagrodzenia okreslonego w §4, chyba ze nastypito to wskutek sily wyitszej lub 
winy Zleceniodawcy. Dopuszcza siy przesuniycie terminu odbioru odpad6w po uprzedniej 
akceptacji Zleceniodawcy. 

§7 
Zleceniodawca upowainia Zleceniobiorcy do—wystawlania faktur V A r t)ez podpfsu OSOby 
uprawnionej do odbioru takiej faktury. 

§8 
Strony zastrzegajy sobie prawo jednostronnego rozwiyzania umowy, z zachowaniem 
miesiycznego okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej. Rozwiyzanie umowy nie 
zwalnia od obowiyzku uregulowania powstalych zobowiyzart finansowych. 

§9 
Wszelkie zmiany warunkow niniejszej umowy wymagajy dia swej wa±no6ci formy aneksu, 
podpisanego przez obydwie Strony. 

§10 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bydy mied zastosowanie 
obowiyzujyce przepisy kodeksu cywilnego. 

§11 
Wszelkie spory, mogyce wynikny6 na tie wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajy 
rozstrzygniyciu Sydu wla^ciwego ze wzglydu na siedziby Zleceniobiorcy. 

§12 



Z A L 4 C Z N I K 1 Strona( l ) 

L.p. Nazwa Kod pocztowy Miejscowosc Ulica Nr Telefon Godziny otwarcia 
1 PSZOK 

Punkt Selektywnej 
Zbiorki Odpadow 
Komunalnych w 
Brudzewie 

62-720 
Brudzew 

Brudzew Polko (63) 27 98 336 Poniedziatek 8:00 - 16:00 
Sobota 10:00-14:00 • 

i 

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA: 
I 

G M I N A B R U D Z E W 
62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29 
pow. turecki woj. wielkopolskie 

tel. 63 279 83 47, fax 63 289 20 49 
NIP m 1P2 31 10 REGON 311019409 

AA-OL^.k, 
Data Piecz^tka Podpis 


