
Umowa nr ……… 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych 

na terenie Gminy Jastków 
 
zawarta w Jastkowie w dniu …………- 2016 r. pomiędzy: 
 
Gminą Jastków z siedzibą …………………….., zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez Wójta 
Gminy Jastków – Teresę Kot, przy kontrasygnacie Zofii Ostańskiej – Skarbnika Gminy NIP …………….., 
REGON ………………., 
a 
……………….., z siedzibą …………………….., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez 

………………………………, NIP …………….., REGON ………………., KRS …………………… 

 
o następującej treści: 
w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego znak: …………… na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 
    §1 

Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków. W ramach niniejszej umowy 
Wykonawca wyposaży w odpowiednie pojemniki na odpady dwa Punkty Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (Snopków i Tomaszowice) zapewni ich odbiór i zagospodarowanie oraz  
przeprowadzi objazdową zbiórkę. 

2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, gdzie nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. podmioty gospodarcze i instytucje). 

3. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy 
jest: 
1) z ramienia Zamawiającego: Katarzyna Juszczak - Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Obsługi Ludności, Marek Kleniewski - Koordynator ds. Obsługi Ludności. 
2) z ramienia Wykonawcy: ………………………………………………………… 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. postępowania przetargowego na 
udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków, 

 oferta Wykonawcy z dnia ……………….., 

 wykaz nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jastków , z których odbierane będą 
odpady komunalne, 
 

   §2 
Czas trwania zamówienia 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01-07-2016 r. do dnia 01-07-2019 r., tj.: na okres  
36 miesięcy. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: 

a) W sposób ciągły, 



b) W terminach i częstotliwością wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, 

c) Niezależnie od warunków atmosferycznych, 

d) Przynajmniej 1 pojazdem o maksymalnym rozstawie osi pomiędzy osią przednią i osią 

ostatnią nie przekraczającą 5m, przystosowany do poruszania się po wąskich i krętych 

drogach, spełniający normę EURO 5, 

e) Przynajmniej 1 pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12000 kg, 

dwufunkcyjnym wyposażonym w dźwig (typu hakowiec) oraz żuraw o udźwigu co najmniej 

3200 kg do opróżniania pojemników z odpadami zebranymi w sposób selektywny, 

f) Przynajmniej 1 pojazdem o masie całkowitej do 28 ton przystosowanym do mycia  

i dezynfekcji pojemników, którego konstrukcja zapobiega przedostawaniu się ścieków 

powstających przy myciu i dezynfekcji pojemników do środowiska (śmieciarko-myjka) 

spełniająca wymagania dyrektywy EURO 5,     

g) W sposób sprawny gwarantujący bezpieczeństwo ruchu drogowego, ograniczających do 

minimum utrudnienia w ruchu drogowym, w korzystaniu z nieruchomości,                           

z uwzględnieniem zabezpieczenia przewożonych odpadów przed pyleniem czy 

rozsypywaniem, 

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do wymiany uszkodzonego urządzenia na własny koszt.  

3. Wykonawca odbiera i transportuje odpady, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów 

gromadzenia odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu remontów dróg itp. W takich 

przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia. Trasy odpadów przebiegają po drogach wojewódzkich, powiatowych, 

gminnych, a także wewnętrznych drogach osiedlowych, gruntowych. Niektóre posesje są 

znacznie oddalone od centrów wsi. Zwłaszcza zimą i jesienią do niektórych miejsc utrudniony jest 

dojazd. Wykonawca musi na tą okoliczność dysponować samochodem umożliwiającym odbiór 

odpadów zgodnie z harmonogramem. W przypadku, gdy usługa nie będzie możliwa do 

zrealizowana w ustalonym terminie, dniem odbioru będzie dzień następny lub kolejne dni po 

wyznaczonym terminie, jednak nie dłużej niż 5 dni. 

4. W razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pojazdu zastępczego. 

5. Wykonawca ma obowiązek porządkowania terenu w miejscu wystawienia pojemników i worków 

z odpadami komunalnymi w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia 

pojemnika lub uszkodzenia worka. Wykonawca zobowiązuje sie do odbioru z miejsc ustawienia 

pojemników i worków ewentualnych rozsypanych oraz luźnych odpadów (np. porozrzucanych 

przez zwierzęta); 

6. Wykonawca odbiera odpady wystawione przez mieszkańców w dostępnym miejscu (przed 

posesją, przy drodze posesji, z wnęk w ogrodzeniu przystosowanych do pojemników na odpady). 

Wykonawca odstawia pojemniki do wnęki w ogrodzeniu (jeżeli takie istnieją) lub pozostawia je 

przy posesji w sposób nie blokujący przejazdu i nie powodujący zagrożenia na drodze. 

7. W przypadku gdy pojemniki (lub worki) w momencie odbioru odpadów z nieruchomości nie są 

udostępnione Wykonawca niezwłocznie (najpóźniej w kolejny dzień roboczy) drogą elektroniczną 

zgłasza taki fakt Zamawiającemu  wraz z potwierdzeniem w postaci zdjęcia lub podpisanej przez 

pracownika notatki służbowej. W przypadku braku zgłoszenia powyższego faktu, reklamacja 

zgłoszona przez właściciela nieruchomości zostanie uwzględniona. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli realizowania przez właściciela nieruchomości 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W sytuacji stwierdzenia 



obecności odpadów podlegających segregacji w pojemniku, w którym gromadzone są odpady 

zmieszane Wykonawca zobowiązany jest odebrać ww. odpady jako odpady zmieszane. Przed 

zabraniem odpadów Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną, lub inną, która 

potwierdza zastrzeżenia lub jej nieprowadzenia. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, iż w 

workach do selektywnej zbiórki odpadów wystawionych przez właścicieli nieruchomości znajdują 

sie odpady inne niż segregowane wówczas Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia worka 

informacją "nieprawidłowo segregowane - dokonaj ponownej segregacji" (np. w postaci naklejki 

wykonanej przez Wykonawcę). Wykonawca sporządza dokumentację , która potwierdza 

zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące nieprawidłowej segregacji. O powyższych sytuacjach 

Wykonawca powiadamia pisemnie (dopuszcza się formę elektroniczną) Zamawiającego 

niezwłocznie ,lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych (powiadomienie powinno zawierać 

wskazania dnia odbioru odpadów komunalnych, adres nieruchomości, opis zastrzeżeń oraz 

dokumentacją fotograficzną). 

9. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania drogą elektroniczną Zamawiającemu 

adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady, a nie ujętych w 

bazie danych przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów selektywnie gromadzonych w workach 

będących własnością właścicieli nieruchomości (niezależnie od koloru worków), jeżeli umożliwią 

identyfikację rodzaju gromadzonych odpadów. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Bełżycach, zgodnie z 

Planem Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2017 uchwalonego uchwałą Nr 

XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.  

12. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób 

umożliwiający osiągnięcie określonych poziomów: 

1) w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowane do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych - poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku frakcji odpadów: 

a) papier, metal, tworzywa sztuczne , szkło: 

 w roku 2015 - co najmniej 16 % za każdy kwartał,  

 w roku 2016 - co najmniej 18 % za każdy kwartał,  

 w roku 2017 - co najmniej 20 % za każdy kwartał,  

 w roku 2018 - co najmniej 30 % za każdy kwartał,  

 w roku 2019 - co najmniej 40 % za każdy kwartał,  

b) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe: 

 w roku 2015 - co najmniej 40 % za każdy kwartał, 

 w roku 2016 - co najmniej 42 % za każdy kwartał, 

 w roku 2017 - co najmniej 45 % za każdy kwartał, 

 w roku 2018 - co najmniej 50 % za każdy kwartał, 

 w roku 2019 - co najmniej 60 % za każdy kwartał,  

2) w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów poziomów 



ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.: 

 w roku 2015 - co najmniej 50 %, 

 w roku 2016 - co najmniej 45 %, 

 w roku 2017 - co najmniej 45 %,  

 w roku 2018 - co najmniej 40 %,  

 w roku 2019 - co najmniej 40 %,  

14. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz dokumentacji związanej z 

działalnością objętą przedmiotem zamówienia zgodnie z odrębnymi przepisami. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w formie 

elektronicznej i pisemnej miesięcznych raportów (załącznik nr 1 do umowy) zawierające 

następujące informacje: 

a) masie poszczególnych rodzajów odebranych w ramach realizacji umowy odpadów 

komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji do której 

zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady 

zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

b) masie poszczególnych rodzajów odebranych w ramach umowy odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób selektywny oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem 

instalacji, do której zostały przekazane, 

c) liczbie nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne w ramach realizacji 

umowy, 

d) nieruchomości, w których właściciele zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z 

zadeklarowanym sposobem zbierania odpadów. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w formie 

elektronicznej i pisemnej miesięcznych raportów z ilości odebranych odpadów dostarczonych 

przez mieszkańców Gminy Jastków do dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, dla każdego Punktu oddzielnie. Raport powinien zawierać następujące informacje: 

a) masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców 

oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji do której zostały 

przekazane. 

17. Raporty, o których mowa w ust. 15. i 16. muszą być przekazane do siedziby Zamawiającego wraz 

z kartami przekazania odpadów (jeśli dotyczą) do 7 dnia każdego następnego miesiąca. 

18. Raporty będą podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę w formie miesięcznego 

ryczałtu. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250). 

20. Wykonawca oświadcza, że posiada: 

 wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jastków , o którym mowa w art. 9b i następnych 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U z 
2016 r. poz. 250); 

 zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art.  233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21); 

 wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 
września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015, poz. 1688 ); 



 

 

§ 4 

Wyposażenie przez Wykonawcę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz 

nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych 

 

1. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli nieruchomości w worki na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych, 

2. Worki do selektywnej zbiórki musza być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju 

odpadów, które należy w nich gromadzić. Worki na odpady selektywnie zebrane muszą być 

oznaczone nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy. 

3. Liczba worków przekazywana dla nieruchomości zamieszkałej z częstotliwością wywozu  

1 raz w miesiącu min. 3 sztuki tj.: 

a) worek o pojemności 120 l. – w kolorze żółtym 1 worek/miesiąc/nieruchomość, 

b) worek o pojemności 120 l. – w kolorze zielonym 1 worek/miesiąc/nieruchomość, 

c) worek o pojemności 120 l. – w kolorze niebieskim  

1 worek/miesiąc/nieruchomość, 

d) w przypadku oddania przez właścicieli nieruchomości więcej niż 3 sztuki worków 

z odpadami selektywnie zebranymi Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

takiej samej ilości worków jaką odebrał. 

4. Wyposażenie do 01-07-2016 r. w urządzenia do gromadzenia odpadów w zabudowań 

wielorodzinnych (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) na ternie gminy: pojemniki o poj. 1100  

litrów – 10 szt.,  kontenery KP-7 – 1 szt. , pojemniki typu kanarek – 15 szt. – podziałem na: papier 

i tekturę, tworzywa sztuczne i metale oraz szkło (o poj. 2 500l). Zamawiający przedstawi wykaz 

nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej. 

5. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca wyposaża zgłaszane przez Zamawiającego 

nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki na odpady komunalne najpóźniej w ciągu 3 dni 

roboczych. 

6. Wyposażenie do 30-06-2016 r. dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w m. Snopków i Tomaszowice w odpowiednio oznakowane kontenery i pojemnik dla 

poszczególnych selektywnie zebranych odpadów, tj. 

 kontenery otwarte typu KP7- 6 sztuki (na odpady wielkogabarytowe, budowlane, 

rozbiórkowe i zużyte opony), 

 kontenery zamknięte typu KP7 - 2 sztuki (odpady zielone, popiół, żużel) 

 pojemnik zamykany o pojemności co najmniej 1100 l - 1 sztuka (na żarówki i 

świetlówki), 

 pojemnik zamykany na odpady niebezpieczne i chemikalia o poj. 1100 litrów - 2 

sztuki, 

 pojemniki zamykane o poj. 1100 l - 3 szt. na papier i tekturę, szkło, tekstylia, 

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe. 

 pojemnik zamykany o poj. 120 l. - na przeterminowane leki. 

7. Wykonawca zapewni odbiór i transport do instalacji odzysku odpadów zebranych w dwóch ww. 

punktach oraz sporządzi odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Odpady komunalne przyjmowane w PSZOK: 



 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 chemikalia,  

 świetlówki i żarówki 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz budowlany 

 zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych i jednośladów), 

 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (np. skoszona trawa, liście i inne 

odpady z ogrodów), 

 przeterminowane leki, 

 zużyte bateria i akumulatory, 

 papier i tektura, 

 szkło, 

 tworzywa sztuczne, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 metale, 

 tekstylia i odzież, 

 popiół i żużel. 

 

§ 5 
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami:  

a. w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej oraz lokalach wchodzących w skład budynków 

wielomieszkaniowych innych niż spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w okresie od 

listopada do kwietnia: 

 zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu, 

 tworzywa sztuczne (z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi), szkło, papier  

i tektura - 1 raz w miesiącu.  

b. w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej oraz lokalach wchodzących w skład budynków 

wielomieszkaniowych innych niż spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w okresie od maja 

do października: 

 zmieszane odpady komunalne – co 2 tygodnie, 

 tworzywa sztuczne (z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi), szkło, papier  

i tektura - 1 raz w miesiącu.  

c. w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) 

 zmieszane odpady komunalne - co 2 tygodnie, 

 tworzywa sztuczne (z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi), szkło, papier  

i tektura - co 2 tygodnie.  

2. selektywnie zebrane odpady komunalne z dwóch PSZOK-ów będą odbierane po telefonicznym 

zgłoszeniu potrzeby odbioru odpadów w zależności od zapełnienia, jednak nie rzadziej niż 1 raz 

na kwartał. Czas reakcji Wykonawcy na dokonanie odbioru wynosi max. 2 dni robocze. 

 
 
 



§ 6  
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

 
1. Wykonawca ma obowiązek opracować harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

gromadzonych w sposób zmieszany i selektywny z nieruchomości  zamieszkałych znajdujących 

się na terenie Gminy Jastków z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów i częstotliwości ich 

odbioru. 

2. Harmonogram musi obejmować następujące zasady: 

a. odbiór odpadów przez Wykonawcę musi odbywać się w dni robocze, od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-20:00. 

b. harmonogram musi uwzględnić częstotliwość odbioru wskazaną w §5. 

c. harmonogram ma być opracowany w sposób przejrzysty, wskazując konkretne 

daty odbiory, z zachowaniem regularności odbierania odpadów. 

d. w przypadku, jeżeli odbiór przypadałby w dniu ustawowo wolnym od pracy w 

harmonogramie ma być wskazana data odbioru odpadów przypadająca na 3 dni 

przed lub po dniu ustawowo wolnym.  

3. obowiązkiem Wykonawcy jest aktualizowanie harmonogramu w miarę zaistniałych potrzeb za 

zgodą Zamawiającego.  

4. Wykonawca odpowiada za poinformowanie mieszkańców o zmianach terminów odbierania 

odpadów poprzez: 

a. w zabudowie jednorodzinnej - dostarczenie informacji w formie papierowej dla 

każdego gospodarstwa, 

b. w zabudowie wielorodzinnej - umieszczając informację przez każdym wejściu do 

budynku wielolokalowego. 

5. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący okres umowy  Wykonawca opracuje 

i przedłoży Zamawiającemu jego projekt w ciągu 7 dni od dnia przekazania szczegółowego 

wykazu nieruchomości objętych umową odbioru. 

6. W harmonogramie Wykonawca zawrze zapis, że „Właściciele nieruchomości mają obowiązek 

wystawienia pojemnika w dniu odbioru do godziny 7:00”. 

7. Wykonawca odpowiada za przekazanie mieszkańcom harmonogramu odbioru odpadów do dnia 

01.07.2016 r. 

 

§ 7 

Zbiórka objazdowa odpadów 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia objazdowej zbiórki odpadów, podczas której 

odbierze bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  (bezpośrednio sprzed każdej 

posesji): 

a. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

b. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

c. zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych i pojazdów 

jednośladowych, 

d. odpady niebezpieczne tj. chemikalia, farby, lakiery, zużyte oleje, świetlówki. 

2. Objazdowa zbiórka ww. odpadów odbędzie się 1 raz w roku w terminie ustalonym z 

Zamawiającym (preferowany termin to wrzesień). 



3. Wykonawca jest zobowiązany poinformować mieszkańców o terminach i zasadach zbiórki 

poprzez rozwieszenie plakatów w poszczególnych sołectwach najpóźniej na 2 tygodnie przed 

planowanym terminem zbiórki.  

§ 8 
Reklamacje 

 
1. W przypadku braku odbioru odpadów z nieruchomości zgodnie z harmonogramem Zamawiający 

przekazuje Wykonawcy zgłoszenie na formularzu reklamacyjnym, który stanowi załącznik nr 2, e-

mailem lub faxem. Wykonawca bezpośrednio po zgłoszeniu potwierdza e-mailem wysłane 

zgłoszenie. 

2. Wykonawca realizuje reklamację w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia oraz przesyła 

drogą elektroniczną podpisany protokół realizacji reklamacji, który stanowi załącznik nr 3 

potwierdzający wykonanie usługi. 

§ 9 
Wymagania Zamawiającego dotyczące posiadanych przez Wykonawcę  

pojazdów wraz z określeniem stawianych im wymagań  
 

1. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego Wykonawca zapewni, 

aby: 

1) W posiadaniu Wykonawcy znajdowały się co najmniej 2 pojazdy przystosowane do 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdy 

przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co 

najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 

2) Pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz 

danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości. 

2. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów Wykonawca zapewni, aby: 

1) Pojazdy były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz 

odpadów, podczas ich transportu, 

2) Pojazdy były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie 

im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie 

rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

3) Podmiot odbierający odpady komunalne posiadał aktualne dokumenty potwierdzające 

wykonanie czynności o których mowa w pkt. 2), 

4) Na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów. 

3. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zapewni, 

aby: 

1) Konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 

odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, 

2) Pojazdy były wyposażone w system: monitoringu bazującego na systemie 

pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i 

odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju, 

3) Pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 

opróżnieniu pojemników. 



§ 10 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. W terminie 3 dni od podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz 

adresów nieruchomości objętych umową odbioru. 

2. Informowanie Wykonawcy o ewentualnych zmianach mających wpływ na warunki świadczenia 

usług.  

§ 11 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości ……….. zł brutto (słownie 

…………………………………………..) za wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w wysokości ……………………. zł brutto 

(słownie ……………………………….). Wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy jest ilorazem 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 36 miesięcy 
wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, nie do 

szacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy na 

etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy następować będzie 
miesięcznie na podstawie faktur, wystawionych każdorazowo do 7 dnia miesiąca następnego, za 
miesiąc poprzedni świadczenia usługi. Podstawą do wystawienia faktury będzie przekazanie 
Zamawiającemu:  

a. miesięcznych raportów zawierających informacje o ilości odpadów komunalnych 
odebranych od właścicieli nieruchomości, tj.: 

 masie poszczególnych rodzajów odebranych w ramach realizacji umowy odpadów 
komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji do 
której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady 
komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania, 

 masie poszczególnych rodzajów odebranych w ramach umowy odpadów 
komunalnych gromadzonych w sposób selektywny oraz sposobie ich 
zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, 

 liczbie nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne w ramach 
realizacji umowy, 

 nieruchomości, w których właściciele zbierają odpady komunalne w sposób 
niezgodny z zadeklarowanym sposobem zbierania odpadów. 

b. miesięcznych raportów zawierających informacje o ilości odpadów komunalnych 
odebranych z PSZOK [w Mg], dla każdego Punktu oddzielnie, tj.: 

  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

  chemikalia,  

  świetlówki i żarówki, 

  meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

  odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz budowlany 

  zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych i jednośladów), 

  odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (np. skoszona trawa, liście i       
inne odpady z ogrodów), 



  przeterminowane leki, 

  papier i tektura, 

  szkło, 

  tworzywa sztuczne, 

  opakowania wielomateriałowe, 

  metale, 

  tekstylia i odzież, 

  popiół i żużel. 

  sposobach zagospodarowania w/w odpadów, 
c. raportu zawierającego  informacje o ilości odpadów komunalnych odebranych 

podczas zorganizowanej jeden raz w roku (w miesiącu wrzesień) w okresie trwania 
zamówienia objazdowej zbiórki w formie wystawki: 

 ilości odebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych [Mg],  

 ilości odebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Mg], 

 ilości odebranych zużytych opon (wyłącznie z samochodów osobowych i jednośladów) 
[Mg], 

 ilości odebranych odpadów niebezpiecznych; 

 sposobach zagospodarowania w/w odpadów. 
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie …. dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury 

VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 11a 

1. Strony przewidują zmianę wynagrodzenia o którym mowa w § 11 umowy, w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o 
których mowa w ust. 1. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 
nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

6. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 
Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych 
zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy przedkładając Zamawiającemu stosowne 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-10-pazdziernika-2002-r-o-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace/?on=01.07.2015&is_current=1&section=art:2_ust:3#art:2_ust:3


wyliczenie uwzględniające m. innymi ilość pracowników zatrudnionych przy realizacji 
zamówienia, ilość przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów 
posiadanych prze nich umów i czasu ich trwania.  

7. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt b-c zostanie 
dokonana gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał że zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

 

 
§ 12 

Kary umowne 
 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach: 
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, polegającego na nieodebraniu odpadów 

komunalnych w terminie ustalonym w harmonogramie ich odbierania od któregokolwiek z 
właścicieli nieruchomości w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia za jeden 
nieopróżniony pojemnik, nieodebrany worek z odpadami selektywnie zebranymi, 

b) opóźnienia w przekazaniu harmonogramu wywozu odpadów do Zamawiającego w wysokości 
100 zł  za każdy dzień opóźnienia; 

c) niedostarczenia któremukolwiek z właścicieli nieruchomości harmonogramu wywozu 
odpadów  do dnia 01-07-2016 r. w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia za jeden 
niedostarczony harmonogram, 

d) niewyposażenie chociażby jednego z dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w kontenery i pojemniki zgodnie z § 4 pkt. 6 umowy w wysokości 100 zł za 
każdy dzień opóźnienia, 

e) niewyposażenie w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i selektywnie 
zebranych w zabudowie wielorodzinnej w m. Snopków i Panieńszczyzna zgodnie z § 4 pkt. 4  
w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

f) opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu raportów, o których mowa w § 3 ust. 15 i 16 
umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

g) opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w ustawie z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.poz. 250)                 
w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

h) stwierdzenia przez Zamawiającego, że raporty o których mowa w § 3 ust. 15 i 16 umowy 
przekazane Zamawiającemu sporządzone zostały nierzetelnie w wysokości 2 000,00 zł od 
każdego oświadczenia z tytułu stwierdzenia nierzetelności któregokolwiek z przekazanych 
raportów, 

i) stwierdzenia przez Zamawiającego, że sprawozdanie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 
przekazane Zamawiającemu, sporządzone zostało nierzetelnie w wysokości 2 000,00 zł w 
każdym przypadku przekazania nierzetelnego sprawozdania, 

j) niedostarczenia któremukolwiek z właścicieli nieruchomości worków do selektywnej zbiórki 
odpadów do dnia 1 lipca 2016 r. w wysokości 50,00 zł od każdego worka, 

k) nieprzekazania w terminie Zamawiającemu raportów z kartami przekazania odpadów jeżeli 
dotyczą, o których mowa w § 3 ust. 15 i 16 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,   

l) stwierdzenia przez Zamawiającego nieodebrania przez wykonawcę odpadów z 
któregokolwiek z punktów PSZOK w wysokości 5000,00 zł za każdorazowe nieodebranie 
odpadów. Zamawiający będzie uznawał, że odpady z któregokolwiek punktu PSZOK zostały 
nieodebrane  po upływie 7 dni od upływu terminu, o którym w § 5 ust. 2 umowy, 

m) opóźnienia w odebraniu przez wykonawcę odpadów z  któregokolwiek z punktów PSZOK, w 
wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu, o którym mowa  
w § 5 ust. 2 umowy. 



n) stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego wykonania objazdowej zbiórki w formie 
„wystawki” tj. nieodebranie przez wykonawcę któregokolwiek z odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych opon,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(niezależnie od stanu wystawionego sprzętu) oraz odpadów niebezpiecznych - każdorazowo 
w wysokości 200,00 zł  

o) za niewywiązywanie się z obowiązku polegającego na uzyskaniu odpowiednich poziomów 
odzysku i ponownego użycia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 
2012 r. w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U 2013, poz. 1232 ze zm.) i brakującej masy odpadów 
komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, 
metalu, tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych; 

p) za niewywiązanie się z obowiązku polegającego na osiągnięciu poziomu ograniczenia 
odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
25 maja 2012 r. w wysokości stanowiącej iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady 
komunalne określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013, poz. 1232 ze zm.) i brakującej 
masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania; 

q) stwierdzenia przez Zamawiającego braku właściwego stanu sanitarnego urządzeń do 
gromadzenia odpadów ustawionych na nieruchomościach zabudowanych budynkami 
wielorodzinnymi w m. Snopków i Panieńszczyzna tj.: w przypadku braku mycia i dezynfekcji 
tych urządzeń przez Wykonawcę lub utrzymywanie ich w nienależytym stanie technicznym w 
wysokości 1000,00  zł za każdorazowe stwierdzenie takiej sytuacji,  

r) stwierdzenia przez Zamawiającego braku właściwego stanu technicznego oraz sanitarnego 
pojazdów używanych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami w wysokości 1000,00  zł za każdorazowe stwierdzenie takiej sytuacji, 

s) braku odpowiedzi na reklamację usługi w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia;                                                                                       
t) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 100 000,00 zł  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 50 000,00 zł., z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie 
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy. 

5. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zlecenia odbioru odpadów komunalnych przez inny podmiot gospodarczy 
i obciążenie kosztami i ryzykiem Wykonawcę. 
 

 
§ 13 

Odstąpienie i zmiany od umowy 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 



wiadomości o powyższych okolicznościach zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 

b) jeżeli Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
niniejszej umowy, 

c) jeżeli wykonawca utraci jakiekolwiek pozwolenie właściwego organu do wykonywania 
działalności będącej przedmiotem zamówienia, 

d) jeżeli w stosunku do Wykonawcy została ogłoszona upadłość, 
e) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z 

przedłożonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych oraz nie podejmuje jej 
wykonywania po upływie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do 
wykonywania umowy, 

f) jeżeli Wykonawca zaprzestał realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej po upływie 
7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do podjęcia wykonywania 
umowy, 

g) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy, w terminie 7 dni, liczonych od 
pierwszego dnia określonego w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. 

h) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy pomimo uprzedniego 
wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego, odstąpienie może wówczas nastąpić 
po upływie 7 dni od dnia wezwania do wykonywania umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.  

i) w przypadku zmiany harmonogramu wywozu odpadów przez wykonawcę bez uzgodnienia 
z Zamawiającym, 

j) stwierdzenia, że Wykonawca nie posiada wymaganego umową któregokolwiek z 
pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych, 

k) braku polisy OC, o której mowa w § 15 niniejszej umowy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt. b, c ,d, e, f, g, i, j, k 

może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomość o okolicznościach będących 
podstawą od odstąpienia. 
 

§ 14 
Należyte wykonanie umowy 
 

1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 11 ust. 1  tj. ………………………, (słownie: …………………….),  

2) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 
 

§ 15 
Polisa 

 
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę co najmniej 200 000,00 zł przez cały okres obowiązywania umowy, którą 
zobowiązuje się okazać Zamawiającemu na każde żądanie.  
 

 
 
 
 
 



§ 16 
Postanowienia końcowe 

 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej umowy  w stosunku do treści  oferty, na             

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający  przewidział możliwość             

dokonania  takiej zmiany w ogłoszeniu  o zamówieniu  lub w specyfikacji istotnych warunków              

zamówienia  oraz określił warunki takiej zmiany.  

2. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji mniejszej umowy na osoby 

trzecie bez zgody Zamawiającego. 

4. Zakres przedmiotu umowy przewidziany do wykonania przez Podwykonawców zawarty jest w 

ofercie Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot  umowy, który 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

6. W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający jest 

uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy do czasu zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

7. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i 

uchybienia dokonane przez Podwykonawcę jest taka sama jakby tych zaniedbań czy uchybień 

dopuścił się Wykonawca. 

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności: przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164) 

i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 

r, poz. 250)., w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

  
 
 

                  Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 
 
 
 


