
MIASTO GARWOLIN
08-400 Garwolin, ul. Staszica 15

NIP: 82621977 98
REGON: 711582150
WF. 7031.56.2019

Garwolin, dnia 10 października 2019 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc wrzesień 2019 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. PreZero Service Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300

Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- plastik
- makulatura mieszana
- szkło

- 248,04 Mg

- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 240 226,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia
sześć złotych).
Wykaz załączonych dokumentów oraz uwagi do wykonanych usług:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych.
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Skontrolowano przedłożone dokumenty, uwag nie stwierdzono.

- 35,86 Mg
- 57,64 Mg
- 25,98 Mg

- 70,8 Mg
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URZĄD MIASTA
GARWOLINA

08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
woj. mazowieckie

':il)

WF.703l.53.20l9

Garwolin, dnia 10 września 2019 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc sierpień 2019 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15,08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

l. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. PreZero Service Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300

Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- plastik
- makulatura mieszana
- szkło

- 272,5 Mg

- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 265804,00 zł (słownie:
złote).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- 39,4fMg
- 70,82 Mg
- 30,14 Mg
-73,99 Mg

dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset cztery

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

ŁL ~e2~ b ~~ Qó k~
Jarosław Wyglądała

I lucin 4, 08-400 Garwolin
tel. 25 683 09 53; tel. 25 682 76 o
biuro@ekolider.2U, www.ekolider.c
NIP: 826-001-28-95; REGON:71007Z0
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WF.7031.47.2019

Gm-wolin, dnia 9 sierpnia 2019 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
za miesiąc lipiec 2019 roku z wykonania usługi odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Gm-wolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. "Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Gm-wolin;
2. PreZero Service Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300

Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 268,74 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- plastik - 44,693 Mg
- makulatura mieszana - 57,402 Mg
- szkło - 33,32 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 66,155 Mg
na kwotę: 258667,50 zl (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset
sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokUlnentów:
l. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Kaliy przekazania odpadów,

",- 3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:



URZĄD -"IlIA,STA
GAR"" OLINA

08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
woj. mazowieckie

(2)

WF.7031.42.2019

Garwolin, dnia 10 lipca 2019 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc czerwiec 2019 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

-
1. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. PreZero Service Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300

Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- plastik
- makulatura mieszana
- szkło
- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 243 516,00 zł (słownie:
złotych).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- 248,06 Mg

- 43,65 Mg
- 56,53 Mg
- 24,54 Mg

- 74,92 Mg
dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset szesnaście

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:
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08·400 Gurwolin, ul. Staszica JS
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WF.7031.38.2019

Garwolin, dnia 10 czerwca 2019 r.

PROTOKÓŁWYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
za miesiąc maj 2019 roku z wykonania usługi odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
, 2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- plastik
- makulatura mieszana
- szkło

- 255,02 Mg

- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 248 258,50 zł (słownie: dwieście czterdzieści
pięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- 36,35 Mg
- 56,91 Mg
- 22,56 Mg

- 83,45 Mg
osiem tysięcy dwieście

Przedstawiciel Zamawiającego:

~Wv
Przedstawiciel Wykonawcy:
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Lucin 4, 08-400 Gdrwolin

tol. 25 683 09 53, tel. 25 682. 76 00
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URZĄD MIASTA
GARWOLINA

,~.400 Garwolin, ul. Staszica 15
woj. mazowieckie

(2)

WF.7031.31.2019

Garwolin, dnia 10 maja 2019 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc kwiecień 2019 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- plastik
- makulatura mieszana
- szkło

- 283,45 Mg

- odpady ulegające biodegradacji
- popiół
na kwotę: 281 869,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt
sześćdziesiąt dziewięć złotych).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- 43,07 Mg
- 51,19 Mg
- 25,72 Mg

- 73,54 Mg
- 22,46 Mg

jeden tysięcy osiemset

Przedstawiciel Zamawiającego:
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URZĄD MIASTA
GARWOLINA

08-400 Garwolin, ul. Staszica t5
woj. mazowieckie

(2)

WF.7031.21.2019

Garwolin, dnia 10 kwietnia 2019 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc marzec 2019 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- plastik
- makulatura mieszana
- szkło

- 277,13 Mg

- odpady ulegające biodegradacji
- popiół
na kwotę: 269342,50 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt
czterdzieści dwa złotych i pięćdziesiąt groszy).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
l. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- 34,6 Mg
- 50,46 Mg
- 26,44 Mg

- 47,71 Mg
- 28,04 Mg

dziewięć tysięcy trzysta

Przedstawiciel Zamawiającego:
<t"""

~~

Przedstawiciel Wykonawcy:
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UIlZĄD IdIASTA
GARWOLINA

08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
woj. mazowieckie

(2) 

WF.7031.16.2019

Garwolin, dnia 11 marca 2019 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
za miesiąc luty 2019 roku z wykonania usługi 'odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15,08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekclider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanychw ilości - 234,31 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- plastik - 29,016 Mg
- makulatura mieszana - 53,53 Mg
- szkło - 16,04 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 39,8 Mg
- popiół - 33,89 Mg
na kwotę: 236175,10 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt
pięć złotych i dziesięć groszy).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego:
Jarosław Wyglądała

Lucin 4, 08-400 Garwolin
tel. 25 683 09 53; ret. 25 682.7600
biuro@ekolider.eu, www.ekollder.eu
NIP: 826.0~RE~~fIll104
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UIlZĄD IVlIASTA
GARWOLINA

011-400 Garwolin, III. Staszica l S
woj. mazowieckie

(2) Garwolin, dnia 8 lutego 2019 r.

WF.7031.11.2019

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc styczeń 2019 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- plastik
- makulatura mieszana
- szkło
- odpady ulegające biodegradacji
- popiół
na kwotę: 229636,75 zł (słownie: dwieście dwadzieścia
trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- 259,05 Mg

- 25,753 Mg
- 41,922 Mg
- 20,4 Mg

- 38,45 Mg
- 5,74 Mg

dziewięć tysięcy i sześćset

Przedstawiciel Zamawiającego:

~

ISTRZA



lJRZĄD MIASTA
GARWOLINA

• '11)0 Garwolin, ul. Staszica 15
woj. mazowieckie

(2)

WF.703l.4.20l9

Garwolin, dnia 10 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc grudzień 2018 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4,08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 273,8 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 25,24 Mg
- plastik - 35,468 Mg
- makulatura mieszana - 56,288 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 32,99 Mg
na kwotę: 244 155,10 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące i sto pięćdziesiąt
pięć złotych i dziesięć groszy).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4, Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

~0~ ., d/cU Q0k~
EKOLIDER
Jarosław Wyglądała
Lucin 4, 08-400 Garwolin

tel/fax 25 683 09 53. tst. 25 682 76 00
biuror.Q!ekolider.eu, www.ekokcer.eu

~JIP: 826-001-28-95: REGON: 71007.;.:':0.1

z up. B STRZA
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URZĄD MIASTA
GARWOLINA

08-400 Garwolln, ul. Staszica tS
woj. mazowieckie

(2)

WF.7031.75.2018

Garwolin, dnia 10 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc listopad 2018 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15,08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

l. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło
- plastik
- makulatura mieszana
- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 234 724,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące i siedemset
dwadzieścia cztery złote).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- 257,39 Mg

- 19,86 Mg
- 28,5 Mg
- 48,67 Mg
- 58,83 Mg

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:



URZĄD MIASTA
GARWOLINA

08-400 Garwolin, ul. Staszica ) S
woj. mazowieckie

(2) 
WF.7031.72.2018

Garwolin, dnia 9 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc październik 2018 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4,08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 290,3 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 24,07 Mg
- plastik - 36,487 Mg
- makulatura mieszana - 49,745 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 81,56 Mg
na kwotę: 270361,70 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt
jeden złotych i siedemdziesiąt groszy ).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego:--
~~

Przedstawiciel Wykonawcy:

~O\A.( ~

KOLIDE
Jarostu v Wyglądala
~UCI', 4, 08-400 Gerwcl.n

tel./fax 25 G83 ::n C:', t,~ , Le %:;: 7600
bIU:OI ekO'cei ~.u, IIi , .' Ej:)H ,:;- eu

'\1'- 82~.. ·'.; ... .._'.~<~'~, f~E~:, oł~~ I~O,JI .:..JOt.i
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"":" )""~ł '7 ĄD MIASTA. .t.'_.t;..J

GARWOLINA
'!()O Garwolin, ul. St!lszlca 15

woj. mazowieckie
(2) Garwolin, dnia 10 października 2018 r.

WF.703 J .56.2018

PROTOKÓŁWYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc wrzesień 2018 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 263,47 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 23,19 Mg
- plastik - 39,79 Mg
- makulatura mieszana - 50,242 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 74,66 Mg
na kwotę: 250 187,70 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt siedem
złotych ).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Wykonawcy:

N(')w:~", d~ -Q;,L,
JaroSłcl\ •.•· Wyglądała
Lucm 4 08-ll00 GaN/ol'n

tel 'fax 25 683' 09 53. teL 25 GS2 76 00
,., • '" Go • N eko\lder.eu

bluro(,ve~ ')I.de~.:::u!-lwN 71 OU 12004
,. 8:':6-00~-2C,~.), REGO,

Przedstawiciel Zamawiającego:

z up. su S'lRZA



UP.ZĄD MIA.STA
GAJł.WOLINA

08-4iJU Garwolin, ul. Staszica 15
woj. mazowieckie

(2)

WF.7031.50.2018

Garwolin, dnia 10 września 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc sierpień 2018 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło

-295,127Mg

- plastik
- makulatura mieszana
- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 276537,80 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt
trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt groszy).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
l. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- 24,951 Mg
- 37,2 Mg
- 48,641 Mg
- 89,062 Mg

sześć tysięcy pięćset

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

~OU;~o. ~oSG\ukq



'URZĄD MIASTA
()8 fARWOLINA

- 00 G~rwolin, ul. Staszica 1<'
wOJ. mazowieckie -

(2)
WF.7031.45.2018

Garwolin, dnia 10 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
za miesiąc lipiec 2018 roku z wykonania usługi odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło

- 260,32 Mg

- plastik
- makulatura mieszana
- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 243 981,50 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset
osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- 23,99Mg
- 38,71 Mg
- 47,96 Mg
- 65,79 Mg

Przedstawiciel Zamawiającego:

~~
mgr Milena Głowala

Przedstawiciel Wykonawcy:

Ho I~ - ~J-c-z up. B

mgr U:tn~a rzybysz
KIEROWNIK .•~w NANSOWEGO

Jarosław Wyglądała
Lucin 4. 08-400 Garwolin

tel./fax 25 683 09 53. tel. 25 682 7600
biuro@ekolider.eu. www.ekolider.eu

liP 826-001-28-95; REGOI\I: '110072004



UP-::ĄD MIASTA
GARWOLINA

08-4UO Garwolin, ul. Staszica 15
woj. mazowieckie

(2)

WF.7031. ~.?J .2018

Garwolin, dnia 1 O lipca 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc czerwiec 2018 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. "Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4,08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło

- 251,58 Mg

- plastik
- makulatura mieszana
- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 239 974,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć
siedemdziesiąt cztery złote).
Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- 27,22 Mg
- 42,09 Mg
- 50,56 Mg
- 62,61 Mg
tysięcy dziewięćset

Przedstawiciel Zamawiaj ącego:
•...

~1W~
mgr Milena Głowala

Przedstawiciel Wykonawcy:



UR\.ZĄD MIASTA
GARWOLINA

08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
woj. mazowieckie

(2)

WF.703l.39.20l8

Garwolin, dnia 8 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
za miesiąc maj 2018 roku z wykonania usługi odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4,08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 262,76 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 21,58 Mg
- plastik - 40,04 Mg
- makulatura mieszana - 41,73 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 61,13 Mg
na kwotę: 241 500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych).

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Wykonawcy:

N6~ k~ J!t b ~~
EKOLI

Jarosław Wyglądała
Lucin 4. 08-400 Garwolin

tel./fax 25 682 09 53. tel. 25 682 76 00
Oluro:2eKOlider.eu. www.ekolidereu

\!'p. 826-001-2fr95: REG0~;: 710072C04

Przedstawiciel Zamawiającego:

mgr Milena Głowala



URZAD MIASTA
GARWOLI.r~
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WF.7031.23.20l8

Garwolin, dnia 10 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc kwiecień 2018 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15,08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 276,08 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 34,26 Mg
- plastik - 33,02 Mg
- makulatura mieszana - 43,43 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 56,66 Mg
na kwotę: 251 835,50 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści
pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) ..

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

mgr~~a

~o~ kc. k~~~k(A
LID
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lJRZĄD MIASTA
GARWOLIN

08-4w G~wolłn, ul. Staszica I S
WOJ. mazowiecldo
WF.7031.l7.20l8

Garwolin, dnia 10 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.l.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc marzec 2018 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15,08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

l. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło
- plastik
- makulatura mieszana
- odpady ulegające biodegradacj i
na kwotę: 238 444,85 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta
czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy).

- 269,75 Mg

-27,14Mg
- 36,85 Mg
- 42,181 Mg
- 35,6 Mg

Uwagi do wykonanych usług i wykaz zalączonych dokumentów:
l. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

~
mgr Milena Głowala

L up. ISTRZA



URzĄp l .lASTA
GAAłV oz,

08-4w G~rwoiłn, lIJ. ~iaslica I S
wOJ. mazowieckie

WF.7031.l2.20l8

Garwolin, dnia 9 marca 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
za miesiąc luty 2018 roku z wykonania usługi odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

l. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4,08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 222,19 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 21,93 Mg
- plastik - 32,06 Mg
- makulaturamieszana - 38,37 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 24,14 Mg
na kwotę: 196 308,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć złotych trzysta osiem sześć
złotych).

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

\U~
mgr Milena Głowala

mgr Katarzyna
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WF.7031.4.2018

Garwolin, dnia 8 lutego 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc styczeń 2018 roku z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15,08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 249,2 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 19,02 Mg
- plastik - 36,93 Mg
- makulatura mieszana - 39,21 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 33,8 Mg
na kwotę: 219 576,00 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt
sześć złotych).

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

O' - ~o.. Jlo..vul)b
E IDER

Jarosław Wyglądała
Lucin 4. 08-400 Garwolin

te!/fax 25 G83 09 53. tel. 25 682 7600
.)llIro,<jlekolider,eu, www.ekolider.eu

",~ 826-001·?R->lJii: FI~RAN: 710072004

mgr Milena Głowala



URZĄD MIASTA
GARWOLIl'l
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WF.7031.9.l2.2017

Garwolin, dnia 10 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
za miesiąc grudzień 2017 r. z wykonania usługi odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4,08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło
- plastik
- makulatura mieszana
- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 229 061,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćdziesiąt
jeden złotych).

- 259,48 Mg

- 15,48 Mg
- 35,89 Mg
- 52,47 Mg
- 31,66 Mg

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

WJ~~ 
mgr Milena Głowala
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URZĄD MIASTA
GARWOLIN

0&.4w Go/W0lłn, ul. S~rica I S
WOJ· mazowieckie - Garwolin, dnia 11 grudnia 2017 r.

WF.7031.9.l1.20l7

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
za miesiąc listopad 2017 r. z wykonania usługi odbioru

i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4,08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 245,72 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 15,08 Mg
- plastik - 30,45 Mg
- makulatura mieszana - 44,33 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 53,66 Mg
na kwotę: 222 236,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści
sześć złotych).

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego:

m~::t:ffia
. Przedstawiciel Wykonawcy:

EKOLIDER

z up. l1S1RZA 

v:dryn-Plotnicka
K MIASTA



URZAD MIASTA
GARWOLIN

n. A ••• I GarwoMn. ul. StaR:ica '5
VP"VV woj. mazowieckie

WF.7031.9.l0.2017

Garwolin, dnia 27 listopada 2017 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za miesiąc październik 2017 r. z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4,08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło

- 278,14 Mg

- plastik
- makulatura mieszana
- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 252 861,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt jeden złotych).

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

dwieście pięćdziesiąt

- 19,36 Mg
- 32,64 Mg
- 48,73 Mg
- 65,45 Mg

dwa tysiące osiemset

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

~
mgr Milena Głowala

~OIĄi kc. l~oJ~
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URZAD MI.ASTA
GAR.WOLIN

Q8..4w Garwołłn, ul. Staszica ) ~
woj. mazowieckie Garwolin, dnia 10 października 2017 r.

WF.7031.9.9.2017

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za okres miesiąca września 2017 r. z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4,08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 261,15 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 15,38 Mg
- plastik - 38,72 Mg
- makulatura mieszana - 54,31 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 53,91 Mg
na kwotę: 239 617,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset
siedemnaście złotych).

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

~~

mgr Milena Głowala

Przedstawiciel Zamawiającego:

Z up.B
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WF.7031.9.8.2017

Garwolin, dnia 8 września 2017 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za okres miesiąca sierpnia 2017 r. z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. "Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło
- plastik
- makulatura mieszana
- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 244877,50 zł (słownie: dwieście czterdzieści
siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).

- 268,08 Mg

- 25,74 Mg
- 41,18 Mg
- 41,34 Mg
- 55,23 Mg

cztery tysiące osiemset

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiaj ącego:

~~
mgr Milena Głowala

Przedstawiciel Wykonawcy:

~DE'"
Jarosław Wygiqdałd

Lucin 4, 08 400 Gilr \Noljrl
tr-I. 256830953; t el. 25 6/-:.' '/f, ('
bluro@ekolider.eu, www.ckolid«. ,
NIP: 826001-2895; REGON:7 00/;1')(

Nr BDO0000010/...,

mgr Katarzyna ~d n-Płolnicka
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Garwolin, dnia 10 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za okres miesiąca lipca 2017 r. z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło
- plastik
- makulatura mieszana
- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 238 945,70 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset
czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt groszy).

- 266,801 Mg

- 22,46 Mg
- 44,24 Mg
- 45,96 Mg
- 36,44 Mg

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego:
(

'\\1{fco-'b- 
mgr Milena Głowala

Przedstawiciel Wykonawcy:
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;.~, o~law Wygl<jdala

. .'r; " OH tJOQ Garwolin
.; .: ' 1)9 53. tcl. 25682 7G ~;:'

li r .u. www.fok,,'ofj .. '0
'.~ C):,; RICO!\; Ilu, ,,'n:

lSTRZA



ITRZĄD MIASTA
C';Al~WOl.,1U~A

0",-400 Garwolin. ul. Staszica 15
woj. mazowieckie

(2)
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Garwolin, dnia 10 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za okres miesiąca czerwca 2017 r. z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. "Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwiezły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 289,26 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 13,96 Mg
- plastik - 42,14 Mg
- makulatura mieszana - 42 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 15,06 Mg
na kwotę: 242 088,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt osiem
złotych).

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego:

mgr Milena Głowala

Z up.H
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Garwolin, dnia 9 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za okres miesiąca maja 2017 r. z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider'' Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 312,96 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 22,6 Mg
- plastik - 33,87 Mg
- makulatura mieszana - 38,6 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 9,61 Mg
na kwotę: 255710,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć
złotych).

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

~~
mgr Milena Głowala
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Garwolin, dnia 10 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za okres miesiąca kwietnia 2017 r. z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 293,39 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 19,84 Mg
- plastik - 29,04 Mg
- makulatura mieszana - 42,7 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 8,57 Mg
na kwotę: 240 425,50 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia pięć
złotych i pięćdziesiąt groszy).

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Zamawiającego:
("""'

mgr Milena Głowala
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Garwolin, dnia 10 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za okres miesiąca marca 2017 r. z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło
- plastik
- makulatura mieszana
- odpady ulegające biodegradacji
na kwotę: 267 946,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt
czterdzieści sześć złotych).

- 336,95 Mg

- 15,85 Mg
- 35,67 Mg
- 35,98 Mg
-4,16Mg

siedem tysięcy dziewięćset

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
l. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacj i przedmiotu zamówienia.

~w..La--
mgr Milena Głowala

Przedstawiciel Wykonawcy:

~ I~ ~QOk
Przedstawiciel Zamawiaj ącego:
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Garwolin, dnia 28 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za okres miesiąca lutego 2017 r. z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

iniezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. .Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 279,74 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - 20,1 Mg
- plastik - 34,67 Mg
- makulatura mieszana - 31,64 Mg
- odpady ulegające biodegradacji - 0,5 Mg
na kwotę: 226236,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści
sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Uwagi do wykonanych usług iwykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne oświadczenia o nieprzekazaniu odpadów do składowania,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedstawiciel Wykonawcy:

oW: lo. dlcvLc.JCi
-KOLIO
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Garwolin, dnia 8 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.7031.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.
do Umowy Nr WF.272.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.

za okres od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r. z wykonania usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Garwolina.

Zamawiający: Miasto Garwolin z siedzibą ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin,

Wykonawca: Konsorcjum:

1. "Ekolider" Jarosław Wyglądała z siedzibą Lucin 4, 08-400 Garwolin;
2. TONSMEIER Centrum Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno.

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług:
Potwierdzam:
odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych w ilości - 335,44 Mg
odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny:
- szkło - l7,40Mg
- plastik - 27,58 Mg
- makulatura mieszana - 36,29 Mg
na kwotę: 152265,82 zł (umowa Nr WF.7031.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku) oraz
70 115,15 zł (Umowa Nr WF.272.1.20l7 z dnia 23 stycznia 2017 roku)
Łączna kwota: 222 380,97 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta
osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy).

Uwagi do wykonanych usług i wykaz załączonych dokumentów:
1. Miesięczne zestawienie wagowe i objętościowe odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych isegregowanych,
2. Karty przekazania odpadów,
3. Dzienne kwity wagowe dokumentujące odbiór odpadów,
4. Miesięczne informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów kierowanych
do składowania wraz z podaniem instalacji, do której zostały one przekazane,
5. Wykaz odebranych a niesczytanych za pomocą urządzeń mobilnych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
6. Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

~~

mgr ~il~a Głowala

PrzedSQ1:~WYkOnaWCY:Przedstawiciel Zamawiającego:


