
UMOWA 
Nr RSG.7031.2.2021 

Zawarta w dniu 04.01.2021 roku w Bmdzewie pomi^dzy: 

Gminq Brudzew z siedzib^ przy ul. Turkowskiej 29, 62-720 Brudzew, NIP: 668-19-23-110, 

REGON: 311019409 reprezentowan^ przez: 

Wojta Gminy Brudzew - Pana Cezarego Krasowskiego, zwan^ dalej "Zleceniodawcq", 

a: 

Przedsi^biorstwem Gospodarki Komunalnej i Micszkaniowej Sp. z o. o., z siedzibq: ul. Polna 4, 

62-700 Turek, NIP 668 0000 082, REGON 311022883, BDO 000023131 dzialajacym na podstawie 

wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000162254, dokonanego przez Sijd Rejonowy 

w Poznaniu Wydzial X X I I K R S , reprezentowanym przez; Pana Miroslawa Wypiora - Prezesa 

Zarz^du 

zwanym dalej "Zleceniobiorca", 

Strony niniejszej umowy ustalaj^, co nast^puje: 

l.Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania uslugi polegajace na wstawieniu 

kontenerow, pojemnikow, workow oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadow 

komunalnych wytworzonych w nast^pujqcych miejscach publicznych Gminy Brudzew : 

1) Urzqd Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29: 

a. jeden pojemnik metalowy o pojemnosci 1100 I do gromadzenia popiolu (kod odpadu 20 03 

99); 

b. jeden pojemnik o pojemnosci 240 I do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadow komunalnych (kod odpadu 20 03 01); 

c. worki koloru zielonego do gromadzenia szkla (kod odpadu 20 01 02) ; 

d. worki koloru zoltego do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod odpadu 20 01 39); 

e. worki koloru niebieskiego do gromadzenia papieru i tektury (kod odpadu 20 01 01). 

2) Gminna Hala Sportowa w Brudzewie: 

a. 1 pojemnik o pojemnosci 240 I do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadow 

komunalnych (kod odpadu 20 03 01); 



b. 1 pojemnik o pojemnosci 240 1 do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod odpadu 

20 01 39); 

c. 1 pojemnik o pojemnosci 120 1 do gromadzenia szkla (kod odpadu 20 01 02); 

d. 1 pojemnik o pojemnosci 120 1 do gromadzenia papieru i tektury (kod odpadu 20 01 01). 

3) Boisko sportowe w Brudzewie - odpowiednio jak w pkt. 2). 

4) Brudzew ul, Turkowska 58a - 1 kontener KP7 do gromadzenia niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadow komunalnych - (o kodzie odpadu 20 03 01). 

5) Brudzew ul. Plac Wolnosci (park) - odpowiednio jak w pkt. 4). 

6) Brudzew ul. Plac Wolnosci (plac Targowy) - 1 pojemnik 1100 1 do gromadzenia 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych - (o kodzie odpadu 20 03 01). 

7) swietlice wiejskie (w msc. Olimpia, Tarnowa, Dqbrowa, Kozub6w, Brudzyti, Janiszew, 

Janow, Chrz^blice, Cichow, Krwony ), kazda w 1 poj. 120 1 z wyj^tkiem swietlicy 

w Kozminie - 2 szt. poj. 120 I do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadow 

komunalnych (o kodzie odpadu 20 03 01). 

2. Zleceniobiorca odpowiednie kontenery/pojemniki wstawia na teren miejsc publicznych Gminy 

Brudzew w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. 

2. Strony dopuszczaja mozliwosc rozwigzania umowy przez kazd^ ze stron, z zachowaniem 

miesi^cznego okresu wypowiedzenia. 
§ 3 

1 .Zleceniobiorca zobowi^uje si? realizowac przedmiot zamowienia zgodnie z warunkami 

wynikajqcymi z obowi^zuji^cych przepisow. 

2. Zleceniobiorca posiada wszelkie wymagane pozwolenia/uprawnienia niezb?dne do reaiizacji 

niniejszej umowy. 

3. Uslug? wywozu odpadow Zleceniobiorca b^dzie realizowat po wczesniejszym telefonicznym 

powiadomieniu przez pracownika Urz?du Gminy w Brudzewie. Zleceniobiorca powinien 

zrealizowac zlecon^ uslug? w ciqgu dwoch dni roboczych liczonych od dnia nast^pnego po dniu 

w ktorym dokonano zgloszenia. Odbior b?dzie nast^powal wyl^cznie w dni robocze w godzinach 

pracy Urz?du Gminy Brudzew. 

4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno^d za przestrzeganie przez zatrudnionych pracownikow 

przepisow BHP, ppoz., oraz higieniczno - sanitamych i porz^dkowych. 
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5. Worki h^d^ kazdorazowo dostarczane w ilosci rownowaznej odebranym workom podczas 

odbioru. 

6. Zleceniobiorca zobowiazany jest sporzadzac sprawozdania, o ktorych mowa w art. 9n ustawy 

z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. 

7. Zleceniobiorca zobowiazany jest do utrzymania czystosci i porzadku miejsc, w ktorych 

zlokalizowane s^ obslugiwane pojemniki/kontenery. 

8. Przedstawicielami stron odpowiedzialnymi za biez^ce kontakty s^: 

1) Zleceniodawca; Marlena Kaluzna - Inspektor ds. ochrony srodowiska i gospodarki odpadami. 

2) Zleceniobiorca: Wojciech Kowalski - Kierownik wydzialu transportu i oczyszczania miasta. 

§ 4 

1. Strony ustalajq wynagrodzenie za kompleks uslug, o ktorych mowa w § 1 : 

1) odpady segregowane - worek (szklo, tworzywa sztuczne, papier i tektura) 
Slownie: osiem ztotych 00/100 

Stownie: zero ztotych 64/100 

2) odpady niesegregowane (zmieszane) zgromadzone w pojemnikach 120 I 
Netto: 16,50 Slownie: szesnascie zlotych 50/100 

1 

VAT (8%) 1,32 Slownie: jeden zloty 32/100 

3)szklo, papier, tektura zgromadzone w pojemnikach 120 I 
Netto: 10,00 Slownie: dziesi^c zlotych 00/100 

VAT (8%) 0,80 Slownie: zero zlotych 80/100 

Brutto 10,80 Slownie: dziesi?6 zlotych 80/100 

4) tworzywa sztuczne zgromadzone w pojemnikach 240 1 
Netto: 16,50 Slownie: szesnascie zlotych 50/100 

VAT (8%) 1,32 Slownie: jeden zloty 32/100 

5) odpady niesegregowan< ; (zmieszane) zgromadzone w pojemnikach 240 1 
Netto: 22,00 Slownie: dwadziescia dwa zlote 00/100 

VAT (8%) 1,76 Slownie: jeden zloty 76/100 

23,76. Slowme: dwadziescia trzy ^ote 76/100 « 



6) popioty zgromadzone w pojemniku metalowym 1100 1 
Netto: 55,00 Slownie: pi^cdziesiqt pi?c zlotych 00/100 

VAT (8%) 4,40 Slownie: cztery zlote 40/100 

59,40 ' Slownie: pi^ddzdesi^t dziewi^d zlotych 40/16o^ 

7) odpady niesegregowane (zmieszane) zgromadzone w pojemnikach 1100 1 
Netto: 55,00 Slownie: pi^cdziesi^t pi?c ztotych 00/100 

VAT (8%) 4,40 Slownie: cztery zlote 40/100 

Brutto 59,40 
. —•——— --r 7 

Slownie: pi^ddziesi^t diiewi^6 ztotych 40/100 

8) odpady niesegregowane (zmieszane) zgromadzone w kontenerze KP7 

Netto: 350,00 zl stownie: trzysta pi^cdziesi^t zlotych 00/100 

VAT (8%) 28,00 2k slownie: dwadziescia osiem ztotych 00/100 

^ru8? ' ' ' ^ | | | | | | | ^^^^ ' 
00/100 

Wskazana w pkt. 8) cena brutto obejmuje tylko i wyt^cznie wyposazenie w kontener KP7 

oraz odbior i transport odpadow. Do wskazanej ceny brutto doliczony zostanie koszt 

zagospodarowania faktycznie odebranej ilosci niesegregowanych (zmieszanych) odpadow 

komunalnych zgodnie z cermikiem Miejskiego Zakladu Gospodarki Odpadow Komunalnych, 

z siedzib^ ul. Sulahska 13, 62-510 Konin. 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nast^pi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu ustugi 

potwierdzonej kazdorazowo stosownym dowodem polecenia wykonania ustugi, zawierajqcym: 

nazw? firmy, dat? wywozu, nr rejestracyjny pojazdu, imi^ nazwisko kierowcy, miejsce tadunku, 

rodzaj i ilosc oproznionych pojemnikow/kontenerow oraz podpis osoby uprawnionej do odbioru 

dokumentu. Natomiast w przypadku odbioru kontenera KP7, Zleceniobiorca oprocz ww. dokumentu 

zobowi^any jest przedlozyc wydruk wagowy z Miejskiego Zakladu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Koninie za dany odbior. 

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy obejmuje: uzytkowanie pojemnikow/kontenerow/workow, odbior, 

transport oraz zagospodarowanie odpadow komunalnych o ktorych mowa w § 1. Zleceniobiorca jest 

zobowiazany do przedlozenia na z^danie Zleceniodawcy dowodow przekazania odebranych 

odpadow do odpowiedniej instalacji. 

4. Ustala si? miesi^czny okres rozliczeniowy wykonywania ustugi obj^tej niniejsz^ umow^. 

5. Naleznosc za wykonanie ustugi nast^powac b^dzie na podstawie wystawionej przez 

Zleceniobiorcy faktury VAT. Wyplata wynagrodzenia miesiycznego na konto Zleceniobiorcy nastf̂ pi 

przelewem w ci^gu 21 dni od daty wplywu faktury VAT do Urzydu Gminy Brudzew. 
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6. Faktura powimia bye adresowana do: Gmina Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, NIP 

668-192-31-10 

§ 5 

1. W okresie obowiqzywania po rozwi^aniu lub po wygasniyciu umowy, Zleceniobiorca jest i bydzie 

odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy, na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym, 

za wszelkie szkody (wydatki, koszty postypowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, 

gdy byd^ one wynikac z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej starannosci przez 

Zleceniobiorcy przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Zastrzega si?, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa § 4 nie moze 

bye zmienione w drodze aneksu przez okres obowi^ywania niniejszej Umowy. Dopuszcza si? jedynie 

zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany oplaty marszalkowskiej lub ustawowej zmianie 

w zakresie podatku VAT. 

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaj^ formy pisemnej, w drodze aneksu. 

4. Spory wynikle na tie wykonania niniejszej umowy b?d^ rozstrzygane przez S^d wlasciwy 

dla siedziby Zamawiaj^cego. 

5. Niniejszq umow? sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze 

dla kazdej ze stron. 

ZLECENIOBIORCA 
P R E Z E S Z A R Z A D U 

Mirostaw Wypior 

Kornuna lno j i Wic-szkan iowe; 
Spc4k:> : c o. 

ul. Fo 'n r , •:, 52 -707 Turc-K 
tel. (0531 25 00 3 i 5 . t^x '^'^^L'^ 
NtP 663-00 - : iO -35: REC -ON i 

Z L E C E N I O D A W ^ 
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