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UMOWA

Nr RSG.7031.1.2021

Zawarta w dniu 04.01.2021 roku w Brudzewie pomi^dzy:

Gminq Brudzew z siedzib^ przy ul. Turkowskiej 29, 62-720 Brudzew, NIP: 668-19-23-110,
REGON: 311019409 reprezentowanq przez:
W6jta Gminy Brudzew -

Pana Cezarego Krasowskiego, zwan^ w dalszej tresci umowy

"Zleceniodawcq",
a:
Przedsi^biorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. % o. o., z siedzib^: ul. Polna 4,
62-700 Turek, NIP 668 0000 082, R E G O N 311022883, BDO: 000023131 dzialajacym na podstawie
wpisu do Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr 0000162254, dokonanego przez Sqd Rejonowy
w Poznaniu Wydzial X X I I K R S , reprezentowanym przez: Pana Miroslawa Wypiora - Prezesa
Zarz^du
zwanym w dalszej tresci umowy "Zleceniobiorcy",
Strony niniejszej umowy ustalaj^, co nast^puje:

§1
1. Zleceniodawca zleca a Zlecemobiorca przyjmuje do wykonania na terenie gminy Brudzew,
uslugi polegaj^cej na:
- wyposazeniu w odpowiednie

pojemniki/kontenery

Punktu Selektywnej Zbiorki

Odpadow

Komunalnych w Brudzewie (zwanego dalej PSZOK),
- odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu w odpowiedniej instalacji odpadow komunalnych
gromadzonych w PSZOK.

1

1) Odpady, ktore b?d^ odbierane i zagospodarowane przez Zleceniobiorc? oraz wymagane do ich
gromadzenia pojemniki/kontenery, przedstawia tabela ponizej:
L.p.

Rodzaj odpaddw komunalnych

Rodzaj

Kod odpadu

pojemnika/
kontenera
1

Bioodpady

2

Odpady

Kontenery K P 7 - 2 szt.
niekwalifikuj^ce

si^

do Pojemnik 1201

20 02 01
20 01 99

odpaddw medycznych powstalych
w

gospodarstwach

domowych

w wyniku przyjmowania produkt6w
leczniczych

w

formie

iniekcji i

prowadzenia monitoringu poziomu
substancji

we

krwi

-

(w szczegdinosci igty i strzykawki)
3

Tworzywa sztuczne

Kontener K P 7

20 01 39

4

Odpady budowlane

Kontenery K P 7 - 2 szt.

Odpowiednie kody z grupy kodow 17 katalogu

i rozbi6rkowe stanowiqce

odpadow do kforych zakwalifikowad moina

odpady komunalne

odpady budowlane i rozbiorkowe stanowitjce
odpady komunalne.

5

Papier i tektura

Kontener K P 7

20 01 01

6

Metal e

Pojemnik 11001

20 01 40

7

Szklo

Pojemnik 11001

20 01 02

8

Chemikalla

Pojemnik 11001

Odpowiednie kody z grupy kodow 20 katalogu
odpadow do ktorych zakwalifikowac mo±na
odpady komunalne stanowiqce chemikalia

9

Odziei i tekstylia

10

Meble

i

wieikogabarytowe

Pojemnik 110.01
inne

2001 10,2001 11

odpady magazynowane luzem -

20 03 07

wywoz odbywal si?
bedzie po zgromadzeniu
minimum ilosci
odpowiadajqcej
pojemnosci kontenera
KP34.

11

Zuzyte opony

magazynowane luzeni wyw6z odbywai si?
bedzie po zgromadzeniu
minimum ilosci
odpowiadajqcej
pojemnosci kontenera
KP34.

2

16 01 03

2) Odpady komunalne wskazane powyzej w tabeli zagospodarowane b^d^ :
- w Miejskim Zakiadzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, ul. Sulanska 13, 62-510
Konin;
- w Zakiadzie Utylizacji Odpadow w Koninie, ul. Sulanska 11, 62-510 Konin,
- w Zakiadzie Unieszkodliwiania Odpad6w Komunalnych

„Orli Staw",

Orli Staw 2,

62-834 Cekow
§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.
2. Strony dopuszczaja mozliwosc rozwiqzania umowy przez kazd^ ze stron, z zachowaniem
miesi^cznego okresu wypowiedzenia.
§3
1. Strony ustalaj^ stosowne wynagrodzenie za wykonanie uslugi o ktorej mowa w § 1.
1) Bioodpady gromadzone w kontenerze KP7 .
Netto:

slownie: trzysta pi^cdziesi^t zlotych 00/100

350,00 z l

VAT (8%)
28,00 zl
B n i t t S W ! ^ ^ - ' ^ V-: 378;00z}'

slownie: dwadziescia osiem zlotych 00/100
slownie: tr/yiSHIIBIRhaziesi^t osiemi idotych 00/100

2) tworzywa sztuczne gromadzone w kontenerze KP7.
Netto:
350,00 zl
VAT (8%)
28,00 zl
Bruttbi^^M:.^;^;; r^i:^378,t)0,zl;

slownie: trzysta pi^cdziesigt zlotych 00/100
slownie: dwadziescia osiem zlotych 00/100
Islownie: trzysta siedemdziesigt bsiem :rfotvch 0 0 / l O O I ^ ^ ^ H

3) odpady budowlane i rozbiorkowe stanowi^ce odpady komunalne gromadzone w kontenerze
KP7.
Netto:
VAT (8%)

slownie: trzysta pi^cdziesi^t zlotych 00/100
slownie: dwadziescia osiem zlotych 00/100
slownie: trzysta siedemdziesi^t osiem 7\ot\

350,00 zl
28,00 zl

4) papier i tektura gromadzony w kontenerze KP7.
Netto:
VAT (8%)
Bfiit^

ff

350,00 zl
28,00 zl
378,00^

slownie: trzysta pi^cdziesi^t zlotych 00/100
slownie: dwadziescia osiem zlotych 00/100
:^•PiM|[ff!M^.^4J,^u[4#^^l.•)MJ,^ifjl;l/^'l^.|.l^^.|.^H^^

5) metale gromadzone w pojemniku 1100 1.
Netto:
VAT (8%)

80,00 zl
6,40 zl
• S6.40zi^

slownie: osiemdziesi^t zlotych 00/100
slownie: szesc zlotych 40/100
/Islownie: osiem(iziesi9t5ze56'ziotych40/100,

.

6) szklo gromadzone w pojemniku 1100 1.
Netto:
VAT (8%)

•

80,00 z l
slownie: osiemdziesi^t zlotych 00/100
6,40 zl
slownie: szesc zlotych 40/100
86,40 2f?. • slownie: osiemdziesigt sze56 ziotych 40/100

*

7) chemikalia gromadzone w pojemniku 1100 1.
Netto:
VAT (8%)

80,00 zl
6,40 zl

slownie: osiemdziesi^t zlotych 00/100
slownie: szesc zlotych 40/100
llownie: osiemdziesi^t szeSd
Ho^SvA^TfW^^i^^^^^^U

8) odziez i tekstylia gromadzona w pojemniku 1100 1.
Netto:
VAT (8%)
Brutto

80,00 zl
6,40 zl
86,40 zl

slownie: osiemdziesi^t zlotych 00/100
slownie: szesc zlotych 40/100
slownie: dsiemdziesigt sze^ zlotych40/100

9) meble i irme odpady wieikogabarytowe gromadzone luzem na terenie PSZOK, wywoz
nast^powal bedzie po zgromadzeniu minimum ilosci odpowiadajqcej pojemnosci kontenera KP34.
Netto:
VAT (8%)
Brutto
10) zuzyte

650,00 zl
52,00 zl
702.00 zi
opony

slownie: szescset pi^cdziesi^t zlotych 00/100
slownie: pi^cdziesigt dwa zlote 00/100
slownie;^iedemset.dwa.rf6tc.0.0/i 00v
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^

gromadzone

luzem

na

terenie

PSZOK,

wywoz nast^powal

bedzie

po zgromadzeniu minimum ilosci odpowiadajqcej pojemnosci kontenera KP34.
Netto:
VAT (8%)
Brutto

650,00 z l
52,00 zl
' 7tf2,00 zi -"^

slownie: szescset pi^cdziesiqt zlotych 00/100
slownie: pi^cdziesiqt dwa zlote 00/100
: slownie: siedemset dwa.zlote'OQ/lOOi,

11) odpady niekwalifikujqce si? do odpadow medycznych powstalych w

gospodarstwach

domowych w wyniku przyjmowania produktow leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi - (w szczeg6inosci igty i strzykawki) - pojemnik 1201.
Netto:
VAT (8%)
Brutto.;.
Powyzej

40,00 zl
3,20 zl
..43^0zl,
wskazano ceny,

pojemniki/kontenery,

odbior

slownie: czterdziesci zlotych 00/100
slownie: trzy zlote 20/100
sipwme;i;zterd2ie^cv,tr?;x4Qfe20ZJlp^
ktore obejmujq wyposazenie PSZOK
i transport poszczegolnych

frakcji

.
w

.-^^^
odpowiednie

odpadow komunalnych

do odpowiedniej instalacji odzysku lub unieszkodliwiania. Do wskazanych cen brutto doliczony
zostanie koszt zagospodarowania

uwzgl^dniajqcy rzeczywistq ilosc odebranych odpadow,

zgodnie z cennikiem obowiqzujqcym na terenie danej instalacji odzysku lub unieszkodliwiania.

2. Ceny wskazane w § 3 pkt. 1

dotyczq uzytkowania, odbioru i transportu

1 szt.

pojeninika/kontenera.
3. Zlecemobiorca odpowiednie kontenery/pojemniki wstawia na teren P S Z O K w Brudzewie
w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
4. Rozliczenie przedmiotu umowy nastqpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu uslugi
wskazanego w § 1 potwierdzonego stosownymi dokumentami przekazanymi Zleceniodawcy.
5. Zleceniobiorca jest zobowiqzany do przekazania Zleceniodawcy po zakonczeniu miesiqca
w ktorym wykonywana byla ushiga nast^pujqcych dokumentow:
1) Informacja o rodzaju, ilosci oraz kodach odebranych odpadow komunalnych

z PSZOK

za dany miesiqc;
2) wydruki wagowe potwierdzajqce ilosc oddanych odpadow oraz ilosci wjazdow na teren:
- Miejskiego Zakladu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Koninie, ul. Sulanska 13, Konin
- Zakladu Utylizacji Odpadow Sp. z o.o. w Koninie, ul. Sulanska 11, Konin
- Zakladu Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych, Orli Staw 2, 62-834 Cekow.
3) dowody polecenia wykonania uslugi przez Zleceniodawcy, ktore zawieraly b?dq: nazw? firmy
odbierajqcej odpady komunalne, dat? wywozu, nr rejestracyjny pojazdu, imi? nazwisko
kierowcy, miejsce iadunku, rodzaj i ilosc oproznionych pojemnikow/kontenerow oraz podpis
osoby uprawnionej do odbioru dokumentu.
6. Zleceniobiorca dostarcza dokumenty o ktorych mowa w ust. 5 do Zleceniodawcy w terminie
7 dni po zakonczeniu danego miesiqca,
7.

Sprawdzenie

oraz

weryfikacja przez

Zleceniodawcy

dokumentow

o

ktorych

mowa

w ust. 5 nastqpi w ciqgu 7 dni roboczych liczqc od dnia nastypnego po dniu wplywu
dokumentow do Urzydu Gminy Brudzew.
8. W przypadku zgloszenia przez Zleceniodawcy uwag do przedlozonych przez Zleceniobiorcy
dokumentow lub zawartych w nich danych, Zleceniodawca moze zqdac od Zleceniobiorcy
zlozenia dodatkowych wyjasnien lub dokumentow w formie przez Zleceniodawcy okreslonej
wyznaczajqc Zleceniobiorcy w tym celu odpowiedni termin. W zwiqzku z tym termin wskazany
w ust. 7 ulegnie stosownemu przedluzeniu.
9. Po sprawdzeniu wszystkich dokument6w o ktorych mowa w ust. 5 Zleceniodawca sporzqdza
protokol odbioru wykonania uslugi.
10. Podstawq do uregulowania naleznosci wynikajqcych z faktury bydzie obustronnie podpisany
protokol odbioru wykonania uslugi.
11. Ustala siy miesiyczny okres rozliczeniowy wykonywania uslugi objytej niniejszq umowq.
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12.

Naleznosc
przez

za

wykonanie

Zleceniobiorcy

faktury

usiugi

nastypo wac

VAT. Wypiata

bydzie

na

wynagrodzenia

podstawie

przedlo^onej

miesiycznego

na

konto

Zleceniobiorcy nastqpi przelewem w ciqgu 21 dni od daty wplywu faktury VAT do Urzydu
Gminy Brudzew.
13. Faktury powirmy bye adresowane do:
Gmina Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, NIP 668-192-31-10, R E G O N 311 019 409.
14. Odbior ww. odpadow kazdorazowo zgtoszony zostanie w systemic B D O przez Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca zobowiqzany jest do przekazania odpadow do danej instalcji odzysku lub
unieszkodliwiania, weryfikacji i potwierdzenia transportu na kartach przekazania odpad6w,
wygenerowanych przez Zleceniodawcy w systemic BDO.

§4
1. Zleceniobiorca zobowiqzuje siy realizowac przedmiot zamowienia zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami prawa.
2. Zleceniobiorca posiada wszelkie wymagane pozwolenia/uprawnienia niezbydne do realizacji
niniejszej umowy.
3. Ustugy

odbioru

i zagospodarowania

ww. odpad6w Zleceniobiorca

powiadomieniu

przez

bydzie realizowal

po

wczesniejszym telefonicznym

przedstawiciela

Zleceniodawcy

tj.

uprawnionego pracownika Urzydu Gminy w Brudzewie. Zleceniobiorca powinien

zrealizowac zleconq ustugy w ciqgu trzech dni roboczych liczqc od dnia nastypnego po dniu
w ktorym dokonano zgloszenia.
4. Zleceniobiorca zobowiqzany jest do utrzymania czystosci i porzqdku miejsc, w ktorych
zlokalizowane sq obstugiwane pojemniki/kontenery.
5.

Przedstawicielami stron odpowiedzialnymi za biezqce kontakty sq:
1) Zleceniodawca: Julita Warach - Inspektor ds. ochrony przyrody i rolnictwa, tel. 63 27 98 336;
2) Zleceniobiorca: Wojciech Kowalski - Kierownik wydzialu transportu i oczyszczania miasta
tel. 515 201 415.

§5

1. W okresie obowiqzywania, po rozwiqzaniu lub po wygasniyciu umowy, Zleceniobiorca jest
i bydzie odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy, na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym, za wszelkie szkody (wydatki, koszty postypowari) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy bydq one wynikac z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia naleiytej
starannosci przez Zleceniobiorcy przy wykonaniu przedmiotu umowy.
6

2. Zastrzega siy, IQ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa § 3 nie moie
bye zmienione w drodze aneksu przez okres obowiqzywania niniejszej Umowy. Dopuszcza siy
jedynie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany of^aty marszatkowskiej lub ustawowej
zmiany w zakresie podatku VAT.
3.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagajq formy pisemnej w drodze aneksu
do niniejszej umowy.

4.

Spory wynikte na tie wykonania niniejszej umowy bydq rozstrzygane przez Sqd wlasciwy
dla siedziby Zleceniodawcy.

5.

Niniejszq umowy sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA
P R E Z E S ZARZADU

Przedsiobiorstv.0 Gospodarki
Komunslnei i Mieszkaniowej
5pq>t>t« t ? r.
1,1 Pcin.T i &2-7C: Turek
tel. (0631 2c
j-ic. fax 063! 273 41 51
NIP 65S-C'C-: : - : 5 : REGC\3

SKARBN

GMINA B R U D Z E W
62-720 Brudzew. ul. Turkowska
pow. tuieck!

woj. wie!kopolski>

tel. 63 279 83 47, fax 63 28P 20 -1
Nipoea IP? 31 10 REGON : ^ i i r i i o . "

Agnij 's?ka

R^tecka-GU

Royica F r a w n y

