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UMOWA Nr ………….. 

na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy 
Przyłęk w okresie 01.01.2013 – 30.06.2013. 

 
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: prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu 
gminy Przyłęk w okresie 01.01.2013 – 30.06.2013, począwszy od dnia 01 
stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. 

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

 
§ 2. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na obsłudze systemu 
selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Przyłęk w 31 
sołectwach. 
2. Odbiór odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem złożonym do oferty 
będącym integralną częścią umowy. 
3. Obowiązkiem wykonawcy będzie obsługa selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych z terenu gminy Przyłęk wg następujących zasad: 
 

Odbiór odpadów przez Wykonawcę bezpośrednio z gospodarstw na terenie gminy 
Przyłęk: 

- zmieszane odpady komunalne – odbiór 3 razy w miesiącu ( pojemnik a w przypadku 
zwiększonej ilości odpadów worek z tworzyw sztucznych w kolorze czarnym, który 
zapewnia Wykonawca), 

- odpady segregowane – odbiór 1 raz w miesiącu ( worki z tworzyw sztucznych w 
określonej poniżej kolorystyce w zależności od rodzaju odpadu, które zapewnia 
Wykonawca), 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz w okresie trwania zamówienia 
(wystawiane bez umieszczania ich w workach) 

 
Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki obowiązkowo dostarcza 

właścicielom nieruchomości Wykonawca. Pojemnik min. 120 l. na każdą 
nieruchomość, worki o pojemności co najmniej 60 l. (max 120 l.) w ilości 
zapewniającej pełny odbiór odpadów segregowanych od właściciela nieruchomości. 

Kolory worków przeznaczonych  do odbioru poszczególnych rodzajów odpadów: 
- niebieski – z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia, 
- żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 
- zielony – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 
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- różowy – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe, 
- biały – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne, 
- czarny – zmieszane odpady komunalne, 
- bezbarwny – (umożliwiający identyfikację zawartości) – złom, chemikalia (farby, 

rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz opakowania po środkach ochrony 
roślin. 

 
Terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych nie mogą pokrywać się z 

terminem odbioru odpadów segregowanych. 
 
- zmieszane odpady komunalne z pojemnika KP-7 znajdującego się przy Urzędzie Gminy 
w Przyłęku – jeden raz w miesiącu  po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu 
Wykonawcy. Odbiór odpadów może nastąpić najpóźniej 3 dnia po dokonanym 
zawiadomieniu. 
 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery, monitory, drukarki, kserokopiarki 
itp.) z Urzędu Gminy w Przyłęku – raz w okresie trwania umowy – w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie z co 
najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wystawi pokwitowanie odbioru na 
każdy egzemplarz sprzętu zdany przez Zamawiającego. 
 
- odpady wszelkiego rodzaju zebrane w ramach tzw. „Sprzątania Świata” – raz w okresie 
trwania umowy -  w termie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o którym 
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.  
 
Wykonawca sporządzi Harmonogram odbioru odpadów zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ.  
Harmonogram będzie stanowił integralną część umowy zawartej z Wykonawcą. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów ze wszystkich nieruchomości 
zabudowanych położonych  na terenie gminy Przyłęk. W celu spełnienia tego 
warunku Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustalą trasę przejazdu pojazdów 
dokonujących odbioru odpadów. Opracowana trasa przejazdu stanowi załącznik do 
umowy na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy 
Przyłęk w okresie 01.01.2013 – 30.06.2013. 
 
- Wyselekcjonowane odpady Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie. 
 
-  Wykonawca podpisze umowy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą na terenie gminy Przyłęk na odbiór odpadów. 
  
 

§ 3. 
1. Koszty składowania odpadów bytowych stałych na wysypisku komunalnym ponosi 
Wykonawca.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli sposobu      

i ilości wywożonych odpadów, prawidłowości prowadzonej selektywnej zbiórki                       
i zagospodarowania odpadów.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań, 
przedkładanych wójtowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale 
którego dotyczy, zawierających dane określone w art.9n ust.3 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.). 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy rozprowadzanie worków (zamiana pełnego na 
pusty),oraz wydrukowania i rozprowadzenia harmonogramu z terminami odbioru 
poszczególnych rodzajów odpadów.  
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5. Do obowiązków Wykonawcy należy również nieodpłatne zaopatrzenie gospodarstw 
domowych w pojemnik metalowy lub plastikowy o pojemności min. 120 litrów             
na zmieszane odpady komunalne.  

 
§ 4. 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 
30 czerwca 2013 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 21 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. 
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 : 
 

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


