UMOWANr IOS.272..>?.....2019
na zagospodarowanie odpadow komunalnych
Zawarta w dniu
grudnia 2019r. w Brudzewie, pomi^dzy:
Gmin^ Brudzew, 62 - 720 Brudzew, ul. Turkowska 29, NIP: 668-19-23-110 REGON: 311019409, reprezentowan^ przez Pana:
Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Baidzew, zwan^w dalszej tresci umowy „Zamawiaj^cym"
a
Miejskim Zakladem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedziby 62-510 Konin, ul. Sulahska; NIP: 6652970029;
REGON 301719592 zarejestrowan^ w S^dzie Rejonowym w Poznaniu, S^d Gospodarczy, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru S^dowego nr KRS 0000384025; reprezentowanym przez Pana: Henryka Drzewieckiego - Prezesa Zarz^du, zwanym
w dalszej tresci umowy ^Wykonawc^"
Pi^^otaw^ do

zawarcia niniejszej umowy stanowi^nast^puj^ce akty prawa:

1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 701, ze zm.)
2. ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2010 ze zm.)
3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowlska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.)
4. uchwaty nr LI/330/2018 Rady Gminy Brudzew z dnia 12 wrzesnia 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na
terenie gminy Bmdzew
5. uchwaly nr LI/331/2018 Rady Gminy Brudzew z dnia 12 wrzesnia 2018r. w sprawie „szczeg6(owego sposobui zakresu swiadczenia
usiug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wiascicieli nieruchomosci zamieszkalych i zagospodarowania tych
odpadow. w zamian za uiszczon^ przez wlasciciela nieruchomosci oplat^ za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczegolnosci cz^stotliwosc odbierania odpadow komunalnych od wiascicieli nieaichomosci zamieszkaiych i sposob
swiadczenia usiug przez punkty selektywnego zbierania odpadow komunalnych"
6. uchwaly nr XXXI/811/17 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki
^Odpadami Wojewodztwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022"
7. Rozporz^^dzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegolowych wymagari w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wiascicieli niemchomosci (Dz.U. z 2013r., poz. 122)
8. Rozporz^dzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegoiowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadow (Dz.U. z 2019r., poz. 2028).
9. Umowa wykonawcza zawarta pomi^dzy Gmin^ Brudzew a Miejskim Zakiadem Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z 0 . 0 . w dniu 29 grudnia 2011r. (zwanej dale umow^wykonawcz^.
W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wybonj oferty Wykonawcy - w trybie zamowienia z wolnej r^ki - zostaia zawarta umowa
0 nast^puj^ej tresci:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie przez Wykonawcy, pochodzqcych z terenu Gminy Brudzew z nieruchomosci
zamieszkalych, zmieszanych odpadow komunalnych oraz odpadow selektywnie zbieranych takich jak tworzywa sztuczne, szklo,
papier i tektura, odpady ulegaj^ce biodegradacji a takze popiolow, zuzli oraz pyiow z kotiow domowych.
2. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony i obowi^uje od dnia 1 stycznia 2020r. do 31 gmdnia 2020r.
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§2
1. Odpady
dostarczane przez wylonionego w przetargu przez Gmin? Bnjdzew przedsi^biorc^ transportujacego odpady,
posiadaj^cego wpis do rejestai dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci zamieszkalych.
2. Zamawiaj^cy przed pierwsz^ dostaw^ odpadow przekaze Wykonawcy nast^pujqce dokumenty dotycz^ce przedsi^biorcy
transportujacego odpady:
1) wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej, o ktorym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 o utrzymaniu czystosci
i porzqdku w gminach prowadzonego przez Wojta Gminy Brudzew,
2) wykaz samochodow dostarczajacych w ramach w/w usiugi odpadow komunalnych wraz z numerami rejestracyjnymi oraz wykaz
osob upowaznionych do podpisywania kwitow wagowych dokumentuj^cych dostarczenie ww. odpadow.
3. Zamawiaj^cy przewiduje dostarczyc nast^pujqce ilosci odpadow w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 gmdnia 2020r.:
1) 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - do 509 Mg
2) 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - popioly, zuzle i pyly z kotiow domowych - do 600 Mg
3) 20 01 02-Szklo-do 140Mg
4) 20 01 39 - Tworzywa sztuczne - do 200 Mg
5) 20 02 01 - Odpady ulegaj^ce biodegradacji - do 90 Mg
6) 20 01 01 - Papier i tektura -do 15 Mg
Podana ilosc odpadow jest szacunkowa i nalezy traktowac j^orientacyjnie, poniewaz moze ona ulec zmianie stosownie do
^
rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego. Wykonawcy nie przysluguje prawo odszkodowania za nleosi^ni^cie wskazanych
^
ilosci odpadow komunalnych.
4. Ewidencjonowanie przyjmowanych odpadow odbywac si? b^dzie zgodnie z ustaw^z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

1.

§3
Za dostarczone odpady Zamawiaj^cy b^dzie uiszczal oplat^ do Wykonawcy w wysokosci wskazanej ponizej:
Kod odpadow - rodzaj odpadow

Cena netto zt/Mg

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 01 02-Szklo

1,00

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

1.00

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach - popioly,
zuzle i pyly z kotiow domowych

129,00

20 02 01 - Odpady ulegaj^ce biodegradacji

192,00
1,00

20 01 01 - Papier i tektura

2.

3.

4.

320,00

1)

Cena za przyj^ie odpadow moze ulec zmianie, zgodnie z par. 4 punkt 4.4 Umowy wykonawczej, po zatwierdzeniu przez
Zgromadzenie Wspolnikow MZGOK Sp. z o.o. w forniie uchwaly do dnia 30 listopada roku poprzedzaj^cego kolejny rok
wykonywania usiug publicznych.

2)

Do powyzszych cen l^cznych znajduj^cych si? w ww. tabeli w kolumnie nr 4 nalezy doliczyc aktualnie obowi^zuj^c^ stawk?
podatku VAT

Strony zgodnie postanawiaj^ iz maksymalna wartosc wynagrodzenia bmtto za wykonanie calosci przedmiotu Umowy w kwocie
278 548,20 zl (slownie: dwiescie siedemdziesl^t osiem tysi^cy pi^cset czterdziesci osiem zioty 20/00) ztotych bmtto, ktora
zostaia okreslona jako iloczyn szacunkowej ilosci odpadow komunalnych wskazanych przez Zamawiajacego w § 2 ust. 3 oraz
okreslonych w § 3 ust. 1 cen jednostkowych.
Strony zgodnie oswiadczaj^ iz swiadome s^tego, iz izeczywiste ilosci dostarczanych na podstawie niniejszej umowy odpadow
komunalnych mogq^ roznic si? od szacunkowej ilosci odpadow komunalnych, o ktorych mowa w § 2 ust. 3. Strony zgodnie
postanawiaj^ iz rzeczywista wartosc wynagrodzenia zostanie okreslona jako iloczyn ilosci dostarczanych z terenu Gminy
Bmdzew odpadow komunalnych oraz okreslonych w § 3 ust. 1 cen jednostkowych.
Kazdorazowa dostawa odpadow dokumentowana b?dzie przez Wykonawc? w nast?puj^cy sposob:
1) kazdy wjazd b?dzie rejestrowany i potwierdzony wydrukiem z komputera (kwitem/iragQwym)
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pomostu wagoyfego

znajduj^cego si? przy wjezdzie na teren MIejskiego Zaktedu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
2) wydnik z komputera, ktorego oryginat otrzymuje przedsi?biorca (transportuj^cy odpady) a kopia zostaje u Wykonawcy,
b?dzie zawierat nast?puj^ce dane:
a. dat? przywozu,
b. rodzaj, kod i wag? odpadow,
c. nr rejestracyjny pojazdu,
d. dane identyfikacyjne Zamawiajacego,
e. dane identyfikacyjne przedsi?biorcy transportujq^cego odpady
f. czytelny podpis pracownika przedsi?biorstwa transportujacego odpady upowaznionego do podpisywania w/w kwitow
wagowycti
5. Pracownik przedsi?biorstwa transportujacego odpady ma prawo uczestniczyc w wazeniu odpadow.
§4
Fakturowanie za przyj?te odpady komunalne b?dzie nast?powalo wg zestawienia odebranych odpadow w cyklacti miesi?cznych
na podstawie wag! Wykonawcy.
Zamawiaj^cy b?dzie przekazywat naleznosc na numer konta Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT w temiinie 14 dni od daty
otrzymania faktury VAT
W przypadku namszania terminu wymienionego w § 4 ust. 2 b?d^ naliczane odsetki ustawowe.
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§5
W przypadku selektywnej zbiorki istnieje mozliwosc dostarczania wszystkicti selektywnie zebranycli odpadow jedn^ smieciarkc[
lub innym przystosowanym pojazdem tyiko wtedy gdy jest mozliwosc zwazenia kazdego asortymentu osobno, tzn.
Przedsi?biorca przywoz^cy odpady musi dokonac wyladunku kazdego rodzaju odpadu po kolei tak aby mozna byto wjechac na
wag? z kazdym asortymentem okreslajqc jego tonaz. Cena za przyj?cie tak dostarczonycti odpadow b?dzie cen^za przyj?cie
odpadow selektywnie zebranych, w przypadku gdy nie b?dzie mozliwosci zwazenia kazdego z asortymentow osobno b?dzie to
cena taka jak za odpady zmieszane.
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, wezwania dokonywane b?d^ telefonicznie lub wysytane b?d^ poczt^ faksem lub
pocztq elektronicznq_ na nast?puj^ce adresy:
Dla Zamawiajacego:
Gmina Bmdzew
ul Turkowska 29, 62-720 Bmdzew
tel. 63 279-83-33; 63 279-8345. fax 63 289-20-49
e-mail: odpady@bmdzew.p!
Dla Wykonawcy:
Miejski Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
ul.Sulariska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246-81-79, fax 63 246 92 91
e-mail: bok@mzgok.konin.pl
Dor?czenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres b^dz numery wskazane powyzej, z zastrzezeniem, ze w przypadku
wysytania poczty na adres e-mail, skutecznosc powinna bye potwierdzona.
Strony zobowi^zane s^ do powladamiania si? o zmianach adresu, numerow telefonow, a nie wykonanie tego obowi^zku
spowoduje, ze dor?czenia b?d^traktowane jako skuteczne.
Do dokonywania ustaleii oraz koordynacji wykonania umowy w trakcie jej tnwania upowaznieni s^ze strony:
1) Zamawiajacego - Dominika Kaszyriska-Fisiak, tel. 63/2798343; Marlena Katuzna, tel 63 279-83-45
2) Wykonawcy - Magdalena Kowalczyk tel: 603 924 811; Stawomir Frontczak, tel. 605 273 453
W przypadku utraty przez kt6rc[kolwiek stron? niezb?dnych dla prowadzenia dziafalnosci gospodarczej zezwoleri, pozwoleh.
koncesji lub innych decyzji administracyjnych, niezwiocznie powiadomi ona dmg^ stron?. ktora moze wowczas rozwi^zac umow?
ze skutkiem natychmiastowym.
§6
Strony ustalaj^ rozwi^zanie umowy, przy zachowaniu fonny pisemnej. w trybie trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.
Wczesniejsze wypowiedzenie umowy - w trybie natychmiastowym. jest mozliwe w przyoadku namszenia istotnych wamnkow
umowy lub w okolicznosciach wskazanych w § 5 pkt. 6.
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§7
1. Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy wymagaj^dla swej waznosci fomiy pisemnej w postaci aneksu.
2. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie miec b?d^ przepisy kodeksu cywilnego.
3. Strony zobowi^zuj^ si? do rozwi^zywania wszelkich ewentualnych sporow w sposob polubowny i kompromisowy. W przypadku
gdy strony nie b?d^ mogly znalezc rozwiqzania poiubownego spor rozstrzygnie S^d Powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
4. Umow? sporz^dzono w czterech jednobrzmi^cych egzemplarzach trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.
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Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 BrudieW'

tel, +48 63 279 70 47, fax. +48 6i 289 20 49
Gmina Brudzew NIP: 668-192-3 M O . REGON: 311019409
www.brudzew.pLwww.btp.brudzew.pt'
e-mail: ug@brud2ew.pi
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