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UMOWA Nr ……/2012 

na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy 
Przyłęk w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012. 

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

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 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 27 grudnia 2011 roku, 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia           
pod nazwą: prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu 
gminy Przyłęk w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012, począwszy od dnia 01 
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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, wzdłuż trasy  przejazdu określonej przez 
Zamawiającego na mapie stanowiącej załącznik do umowy. 
3. Częstotliwość odbioru odpadów: 
 

- odpady bytowe - dwa razy w miesiącu - odbiór bezpośrednio z gospodarstw na terenie 
gminy Przyłęk 

 a) odpady bytowe – worek czarny 
 
- odpady  wyselekcjonowane ( szkło, plastik, makulatura, złom) - raz w miesiącu - odbiór 

bezpośrednio z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk. 
 Odpady wyselekcjonowane w czterech kolorach worków:  

a) szkło białe i kolorowe -worek zielony,  
b) plastik - worek żółty,  
c) makulatura - worek biały, 
d) złom –worek niebieski, 

 
- odpady niebezpieczne (zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, puste opakowania po 

środkach ochrony roślin, olejach, zużyte filtry, opakowania po farbach, klejach) 
oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - cztery razy w okresie 
obowiązywania umowy w miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad - odbiór 
bezpośrednio z gospodarstw na terenie gminy Przyłęk oraz z punktu zbiórki 
odpadów niebezpiecznych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (były 
plac GS „SCh” w Przyłęku ) za pokwitowaniem odbioru. 
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- odpady komunalne wielkogabarytowe – dwa razy w okresie obowiązywania umowy w 
miesiącach: czerwiec i październik – od jednostek podległych Urzędowi Gminy w 
punktach obioru znajdujących się w: 

 * Publicznym Gimnazjum w Przyłęku 
 * Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej 
 * Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie 
 * Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą 
 * Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie 

* Publicznej Szkole Podstawowej w Mszadli Starej 
* Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku oraz filiach w Łagowie i 

            Grabowie nad Wisłą,  
          * Ośrodku Zdrowia w Przyłęku, 
          * Ośrodku Zdrowia w Załazach, 
          * Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku, 
          * Ochotniczej Straży Pożarnej w Załazach, 
          *  Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławeczku Starym, 
          * Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie, 
          * Ochotniczej Straży Pożarnej w Ignacowie, 
          * Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszadli Nowej, 
          * Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaguszowie, 
          * Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszadli Starej 
          * Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych , zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (były plac GS „SCh” w Przyłęku ) 
 
- odpady bytowe 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. 
 
- 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.  

 
 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości odbioru odpadów w 
miarę potrzeb. O propozycji zmian Wykonawca musi być powiadomiony min. 30 dni 
przed ich wprowadzeniem. 

 
§ 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. Odbierający odpady zobowiązany jest do złożenia meldunku o ilości zebranych 
odpadów (karty ewidencji odpadów) w okresie trwania umowy w terminie do 
30.01.2013 r., zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy rozprowadzanie worków (zamiana pełnego na 
pusty),oraz wydrukowania i rozprowadzenia harmonogramu z terminami odbioru 
poszczególnych rodzajów odpadów.  

5. Do obowiązków Wykonawcy należy również zaopatrzenie gospodarstw domowych              
w pojemniki na odpady bytowe, w cenie określonej w formularzu ofertowym. Opłatę za 
sprzedaż pojemnika uregulują po wcześniejszym zamówieniu indywidualnie  
mieszkańcy gminy bezpośrednio u Wykonawcy.  

 
§ 4. 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 
31 grudnia 2012 roku. 
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§ 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: …………………………………………. 
Wartość całego zamówienia (brutto) ………………………….. zł, słownie: …………………………………. 

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. 

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 0,2 % wynagrodzenia umownego  
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 % wynagrodzenia umownego. 

 
§ 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 : 
 

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


