
Umowa zlecenia złomowania pojazdu zawarta w dniu 31.08.2022 r. 
pomiędzy: 

Powiatem Kieleckim - Starostwo Powiatowe  

w Kielcach z siedzibą: ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,  reprezentowanym 

przez:  

Mirosława Gębskiego – Starostę 

Cezarego Majchra – Członka Zarządu Powiatu 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 

zwany dalej Zleceniodawcą 

a 

Ewą Janowską  NIP 9590109919, REGON 260479917,  

Remigiuszem Janowskim NIP 9590831728, REGON 290452728, 

Rafałem Janowskim NIP 9591592355, REGON 260479923, 

działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą P.U.H. "Remi-Serwis-Auto" S.C. NIP 6571021139,    

Regon 290577619, ul. Przemysłowa 38, 26-052 Nowiny,  reprezentowanym przez: 

Remigiusza Janowskiego 

 

zwanym dalej  Zleceniobiorcą 

§1 

1. Zleceniodawca  zleca  a  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usługi demontażu pojazdu 

samochodu osobowego marki  Fiat Seicento o numerze  rejestracyjnym TKI 3201G, tj: 

1) odbioru lawetą z parkingu i transportu do stacji demontażu 

2) złomownia pojazdu 

3) wystawienia zaświadczenia o demontażu pojazdu 

2. Zleceniobiorca wykona czynności określone w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Zleceniodawca oświadcza, że na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu o przepadku pojazdu usuniętego 

z drogi jest właścicielem pojazdu określonego w ust. 1. 

4. Pojazd określony w ust. 1 zlokalizowany jest na parkingu strzeżonym przy ul. Opatowskiej 21a w Łagowie. 

Zleceniodawca nie dysponuje dowodem rejestracyjnym pojazdu. 

 

§2 

Po wykonaniu zlecenia Zleceniodawca otrzyma od Zleceniobiorcy środki finansowe w wysokości 525 zł netto 

(słownie: pięćset dwadzieścia pięć złotych netto) plus obowiązująca stawka VAT przelewem, bez wezwania, 

na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004 w terminie 7 dni od  otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

§3 

Zleceniodawca  może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy Zleceniobiorca nie 

wykona zlecenia w terminie określonym w  §1 ust.2.  



§4 

1. Zmiana warunków niniejszej umowy może być dokonywana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Osobą wskazaną do kontaktów ze strony Zleceniodawcy jest: 

Pan Rafał Lipiec, tel. 41 200 13 27, e-mail: infrastruktura@powiat.kielce.pl 

 

§5 

W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§6 

Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze stron. 

 

 

 (podpis Zleceniobiorcy)                                                                                                (podpis Zleceniodawcy) 

Podpisał Remigiusz Janowski      podpisał Mirosław Gębski 

          Podpisał Cezary Majcher 

          Podpisała Anna Moskwa 

                                                                                   

 


