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Garwolin, dnia 29 kwietnia 2020 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do Umowy Nr WF.272.2.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

za miesiąc marzec 2020 roku z wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych powstających na terenie Miasta Garwolina na nieruchomościach

zamieszkałych oraz organizacji i prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych

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
- odpady biodegradowalne
- popiół
- zużyte opony
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- odpady wielkogabarytowe

- 164,993Mg

- 37,59 Mg
- 25,01 Mg
- 28,34 Mg
- 66,016 Mg
- 23,18 Mg
- 0,72 Mg
- 3,698 Mg
- 0,94 Mg
- 2,84Mg

na kwotę: 456914,60 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czternaście
złotych i sześćdziesiąt groszy), w tym 456674,60 złotych zł za fakturę nr Fil l 18/03/20 oraz
240,00 złotych za fakturę nr F/0274/04/20

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.
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Inspektor mgr Milena Głowala


