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UMOWA Nr …(projekt)……….. 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przyłęk. 

 
na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 
 

zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy Gminą Przyłęk, z siedzibą: Urząd Gminy w 
Przyłęku, 26-704 Przyłęk. 
reprezentowaną przez:  

1. Wójta Gminy Przyłęk– Pana Mariana Kuś,  
zwaną w dalszej części  „Zamawiającym”, 

 a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez 
 

1. …………………………………………………………………………… 
 

zwanym  dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ……………………….. roku, 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia           
pod nazwą: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Przyłęk. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta Wykonawcy 
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2. 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie 
zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie gminy Przyłęk w okresie od 01 lipca 2013 r. do 
31 grudnia 2014 r. 

 
 

2. Obsługa zbiórki odpadów komunalnych obejmuje teren 31 sołectw: 
 

     Nazwa miejscowości                          Liczba mieszkańców 

1. Andrzejów                                                      126             

2. Babin                                                              357 

3. Baryczka                                                        149 

4. Grabów n/Wisłą                                              472 

5. Helenów                                                         110 

6. Ignaców                                                            74 

7. Kulczyn                                                          116 

8. Krzywda                                                         129 

9. Lipiny                                                             181 

10. Lucimia                                                          337 
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11. Łagów                                                            521 

12. Łaguszów                                                       281 

13. Ławeczko Nowe                                               90 

14. Ławeczko Stare                                              140 

15. Mierziączka                                                     222 

16. Mszadla Dolna                                                237 

17. Mszadla Nowa                                                193 

18. Mszadla Stara                                               255 

19. Okrężnica                                                      265 

20. Pająków                                                         120 

21. Przyłęk                                                           510 

22. Ruda                                                                31 

23. Rudki                                                             283 

24. Stefanów                                                       182 

25. Szlachecki Las                                                104 

26. Wysocin                                                         128 

27. Wólka Łagowska                                           134 

28. Wólka Zamojska                                            98 

29. Załazy                                                            263 

30. Zamość Stary                                                221 

31. Zamość Nowy                                               167 

                                  RAZEM:           6496 
 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych 

gromadzonych zarówno w sposób selektywny jak i zmieszanych, bezpośrednio z 
nieruchomości położonych na terenie gminy Przyłęk oraz ich zagospodarowanie w 
instalacjach wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 
22 października 2012 r. Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 
2018 – 2023 z załącznikami oraz uchwale Nr 212/12 w sprawie wykonania 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z 
uwzględnieniem lat 2018 – 2023. 
W przypadku gdy Sejmik Województwa Mazowieckiego rozszerzy i zatwierdzi 
nową listę  instalacji regionalnych do obsługi Regionu Radomskiego lub wejdą w 
życie przepisy prawne regulujące inny sposób przekazania odpadów do instalacji 
regionalnych, odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady 
komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
będą mogły być przekazane do nowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych. 

 
Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz 
pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do 
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regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z w/w 
przepisami. 

4. W gminie Przyłęk zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie przy 
wykorzystaniu pojemników i worków. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaopatrzenie 
nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów w cenie oferty. 

 
5. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 
1) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z segregowania  - 1 raz w miesiącu gromadzonych w sposób 
następujący: 
- z gospodarstw domowych w pojemnikach ( 120 lub 240 litrów) lub workach koloru 
czarnego o pojemności 120 litrów. 

2)  Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych – 1 raz w 
miesiącu gromadzonych w 4 rodzajach worków: 
- NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i tekturę, 
- ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania 
wielomateriałowe, 
- BIAŁY – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, 
- ZIELONY -  z przeznaczeniem na szkło kolorowe 
3) Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz pozostałości z segregowania z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie 
Gminy w Przyłęku – 1 raz w miesiącu po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu 
Wykonawcy. Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym 
zawiadomieniu. 
 

6. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy 
Przyłęk. Gmina Przyłęk wskaże plac i udostępni pomieszczenie magazynowe w 
celu organizacji PSZOK. Na teren wskazanego placu Wykonawca będzie 
zobowiązany dostarczyć i ustawić pojemniki przeznaczone do zbiórki: 

- papieru i tektury – pojemnik koloru niebieskiego 
- tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru 
żółtego 
- szkła bezbarwnego – pojemnik koloru białego 
- szkła kolorowego – pojemnik koloru zielonego 
Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału, posiadać zamknięcie 
uniemożliwiające otwarcie ich przez nieuprawnione osoby oraz posiadać napis 
informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony. 
Ponadto na placu Wykonawca ustawi kontenery przeznaczone do odbioru : 
- odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów (odkryty kontener  
„gruzownik”) 
- odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji (kontener o poj. 5 – 10 
m3 ) 
- odzieży i tekstyliów (kontener o poj. 5 – 10 m3 ) 
- zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kontener odkryty ) 
- niesegregowanych , zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z 
segregowania (kontener o poj. 5 – 10 m3 ) 
Kontenery powinny posiadać napis informujący na jaki rodzaj odpadów są 
przeznaczone. 
Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe a Wykonawca wyposaży je w 
pojemniki przeznaczone do odbioru: 
- przeterminowanych leków i chemikaliów ( np. leki, środki ochrony roślin i 
opakowania po nich, detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne 
odpady chemiczne, które mogą powstać w gospodarstwach domowych. 
Zamawiający nie obejmuje przedmiotem zamówienia podmiotów gospodarczych, 
zakładów produkcyjnych, przemysłowych, a więc nie będą to odpady 
„przemysłowe”) - ,( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 240 litrów) 
- zużyte baterie i akumulatory ( 2 pojemniki 120 litrów lub 1 pojemnik o pojemności 
240 litrów) 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 2 pojemniki o pojemności 240 litrów) 
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- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( 2 
pojemniki o pojemności 240 litrów) 
Pojemniki powinny być wykonane z trwałego materiału oraz posiadać napis 
informujący na jaki rodzaj odpadów jest przeznaczony.  
Wykonawca zapewni funkcjonowanie PSZOK ( część usytuowana na wskazanym 
placu)  przez cały okres obowiązywania umowy, dwa razy w miesiącu ( 1 raz w 
dzień roboczy, 1 raz w sobotę), przez 5 godzin. Część PSZOK usytuowana w 
pomieszczeniu magazynowym będzie obsługiwana przez pracownika Urzędu Gminy 
w Przyłęku, a odpady tam zgromadzone będą odbierane przez Wykonawcę po 
uprzednim zgłoszeniu konieczności odbioru przez Zamawiającego. Dni i godziny 
otwarcia PSZOK są określone w harmonogramie, który stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i 
odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych 
pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał 
 
 

7. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, odzieży i tekstyliów 
będzie dokonywany  bezpośrednio sprzed posesji. Odbiór nastąpi 1 raz w II 
połowie 2013 roku i 1 raz w roku 2014. Termin odbioru powyższych odpadów jest 
określony w harmonogramie, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 
8. Odbiór odpadów budowlanych odbywa się na podstawie indywidualnej umowy 

cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a uprawnionymi do 
odbioru odpadów przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela posesji po 
wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 
 

9. Odbiór popiołu i żużla paleniskowego odbywa się na podstawie indywidualnej 
umowy cywilnoprawnej zawartej między właścicielem nieruchomości a 
uprawnionymi do odbioru przedsiębiorcami. Odbiór za odpłatnością właściciela 
posesji po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 

 
10. Odbiór odpadów komunalnych zebranych w ramach tzw. „sprzątania świata”. 

Odbiór nastąpi 1 raz w II połowie 2013 roku i 1 raz w roku 2014. Termin i miejsce 
odbioru odpadów zostanie wskazany przez Zamawiającego a Wykonawca zostanie 
o tym poinformowany pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 

 
11. Pojemniki (o pojemności 120 lub 240 litrów) oraz worki do prowadzenia zbiórki 

odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych o pojemności 120 litrów 
obowiązkowo dostarcza właścicielom nieruchomości Wykonawca. Każda 
nieruchomość zostanie wyposażona w co najmniej 1 pojemnik  oraz 2 worki 
każdego rodzaju. Przy odbiorze odpadów Wykonawca każdorazowo będzie 
dostarczał co najmniej tyle worków ile odbierze worków z odpadami. Zamawiający 
wymaga również zabezpieczenia worków w ilości 1000 sztuk każdego koloru, 
które zostaną złożone w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem terminu 
realizacji usługi. 
 

12. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na 
właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel 
nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów ( np. 
w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady 
zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych 
będą znajdować się odpady innej frakcji) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 
2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego 
(faxem) poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków 
segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia 
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takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy 
nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. 
 

13. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z 
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 

14. Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122) 
 

15. Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: 
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) 
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 

 
16. W sezonie zimowym odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie z dróg 

objętych stałym zimowym utrzymaniem bez względu na warunki pogodowe, 
natomiast z pozostałych dróg gdy ze względu na nieprzejezdność, niemożliwy 
będzie odbiór i wywóz odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w 
terminie do 2 dni od dnia w którym drogi staną się przejezdne. Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w dniu, w którym powinien być 
dokonany odbiór o fakcie i przyczynie nie odebrania odpadów z poszczególnych 
sołectw. 
 

17. Usługa będzie wykonywana w dni robocze ( pon. – pt.) w godzinach od 7:00 do 
20:00 
 

18. Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego 
sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. 
 
 

§ 3. 
Odbiór odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem będącym integralną 
częścią umowy. 

 
§ 4. 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 01 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 
2014 roku. 

 
 
 
 

§ 5. 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ujętego w § 1 ustala się wynagrodzenie                 

w formie ryczałtowej dla Wykonawcy za cenę ofertową netto miesięcznie w wysokości: 
………………………………………zł - VAT: ……………………..zł. 
brutto miesięcznie: ……………………… zł słownie: …………………………………………………… złotych. 
Wartość całego zamówienia (brutto) …………………………………………. zł, słownie: 
………………………………………………………………………… złotych 

2. Rozliczenie odbywać się będzie jeden raz w miesiącu, w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury VAT, po terminie wykonania usługi wynikającej z harmonogramu. 

 
§ 6. 

Pojemniki, worki i harmonogramy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.  
 

§ 7. 
1. Wszelkie zmiany warunków umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną         

na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 
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2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy, oraz wprowadzenie            
do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy. 

 
§ 8. 

Wykonawca zapłaci kary umowne: 
a/ za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości całego zamówienia -  
za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej wykonania. 
b/ z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy                   
w wysokości 10 % wartości całego zamówienia. 
c/ za nieodebranie z nieruchomości zabudowanej wystawionych podczas zbiórki odpadów 
w wysokości 0,5% wartości całego zamówienia – liczoną od każdej nieruchomości z 
której nie zostaną odebrane odpady zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

 
§ 9. 

Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych. 

 
§ 11. 

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

Wykonawca :                                                                Zamawiający : 
 

 
………………………………………….                                            …………………………………………… 


