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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

WZÓR - UMOWA Nr ........ 
 
zawarta  w dniu ……..……. 2016r.  w  Skórcu  pomiędzy: 
Gminą   Skórzec  z  siedzibą   w  Skórcu,   ul.  Siedlecka   3,   08-114   Skórzec,  NIP  8212393379, zwaną 
„Zamawiającym” 

 
reprezentowaną  przez : 
Wójta – Stanisława  Kalińskiego 
przy Kontrasygnacie ……………….. 

 
a 
………………………………………………………………………………………………........................................... 
......................................………………………………………….…………………………NIP…………………….… 
………………………… 
zwanym  „Wykonawcą”  reprezentowanym przez: 
.......................................................................................................... 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Skórzec, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z 
terenu Gminy Skórzec, w szczególności poprzez: 

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy, sprzed posesji indywidualnych, od każdego gospodarstwa 
domowego. 

2) Wyposażenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów utworzonego na składowisku 
odpadów komunalnych w miejscowości Dąbrówka-Ług oraz wywóz odpadów z tego Punktu 
stosownie do potrzeb.   

3) Odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250), a także zapisami 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z 
późniejszymi  zmianami. 

2. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do umowy. 
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych z uwzględnieniem 

łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

Wykonawca zrealizuje usługę objętej przedmiotem zamówienia  od dnia 01.07.2016r. do dnia 30.06.2018r. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową. 
2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową wskazanych w § 1 
stanowi kwotę ....................... brutto (słownie: ..............................................), w tym obowiązujący podatek 
VAT. 
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3. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową nie 
może przekroczyć kwoty .........................brutto (słownie: ....................), w tym obowiązujący podatek VAT, w 
całym okresie obowiązywania umowy określonym w §2. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, 
znajdującym się w załączniku nr 1 do umowy. 
5. Zamawiający oświadcza, że w planie finansowym gminy na rok 2016 na realizację niniejszej umowy ma 
zabezpieczoną kwotę ......................, zaś środki na realizację umowy w roku 2017-2018 zabezpieczy w  
planie finansowym na zasadach i w trybie przewidzianym przepisami ustawy o finansach publicznych. 

 
§ 4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 
3 umowy. Wykonawca wniesie pełną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
........................ na kwotę ............. zł w dacie zawarcia umowy, zgodnie z rozdziałem XV SIWZ. 
 

§ 5 
Rozliczenia 

1. Podstawą do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił pisemny protokół 
wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
Wzór protokółu wykonania usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 
O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia,                 
o którym mowa w ust. 2. 

 

§ 6 
Terminowość i prawidłowość wykonania usług 

Terminowość i prawidłowość wykonania usług będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu                           
o harmonogram realizacji usług przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia. 

 

§ 7 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 
a) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 
b) rozpoczęto likwidacje firmy Wykonawcy, 
c) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z przepisów 
szczególnych, 
2.  Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca: 
a) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 01.07.2016r. 
b) zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni 
kalendarzowych. 
3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym uprzedzeniu, 
przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umowa lub powierzyć je innemu podmiotowi,                     
a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o której mowa w § 4. 
4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży              
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym celu 
Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług                  
a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w tym zakresie. 



 

 

RIG.271.5.2016 
 

 

 

§ 8 
Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach: 
1) 1% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy dzień 
zwłoki w terminowym odbieraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów. 
2) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy. 
3) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od 
umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 
4) w wysokości kary, której podlega Gmina Skórzec za niewywiązywanie się z obowiązków określonych 
w art.9z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, 
poz. 250) naliczonej Gminie Skórzec zgodnie z przepisami art. 9x ust. 3. 

2. W przypadkach wymienionych w ust.1 pkt 1) i 2) Wykonawca wystawi fakturę na 100% wynagrodzenia 
umownego, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy 
wynagrodzenie, w formie potrącenia z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna, Wykonawca 
zobowiązuje się tą różnicę dopłacić. 
4. W przypadkach określonych w ust.1 pkt 3) i 4) kwoty kar umownych Wykonawca zobowiązany jest przelać 
na rachunek bankowy Zamawiającego. 
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną – 10% kwoty brutto określonej w § 3  
ust. 3 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 

 

§ 9 
Aneksy 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się 
stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne                     
z  ustawą Prawo zamówień publicznych. 
2. Strony dopuszczają zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł 
przewidzieć w dacie zawarcia umowy, uniemożliwiających należyte i zgodne z prawem wykonywanie 
obowiązków gminy, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21)            
i przepisów wykonawczych, wydanych w oparciu o przepisy ustawowe. 

 

§ 10 
Rozstrzygnięcie sporów 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającemu. 

 

§ 11 
Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy            
z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

 
Zamawiający      Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……… z dnia …………. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy, sprzed posesji indywidualnych, od każdego gospodarstwa 
domowego. 

2) Wyposażenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów utworzonego na składowisku 
odpadów komunalnych w miejscowości Dąbrówka-Ług oraz wywóz odpadów z tego Punktu stosownie 
do potrzeb.   

3) Odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250), a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, 
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie 
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z 
uwzględnieniem lat 2018-2023 z późniejszymi  zmianami. 

4) Wykonawca będzie dokonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbioru odpadów 
komunalnych zmieszanych z pojemników i worków oraz odbioru zebranych selektywnie odpadów 
komunalnych i popiołu w workach i pojemnikach dla poszczególnych miejscowości Gminy Skórzec 
niezależnie od warunków atmosferycznych, transportu i unieszkodliwiania odpadów. 

 
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 
90500000-2 Usługi związane z odpadami   
 
Charakterystyka Gminy Skórzec: 
Powierzchnia gminy – 11 902 ha. 
Liczba mieszkańców gminy – 7.986 osób, w tym 263 na pobyt czasowy (stan na dzień 07.04.2016r.) 
Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych – ok. 1900 
Przewiduje się, że w trakcie realizacji zamówienia liczba nieruchomości zamieszkałych może wzrosnąć o 
ok. 5%. 
Liczba osób ujętych w deklaracjach: 6.833. 
Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych deklaracjami (stan na 16.05.2016r.), stanowi załącznik nr 8 
do SIWZ. 
 
Dane dotyczące odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Skórzec: 
 

Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość w Mg 

2014 r. 2015 r. 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,3 1,8 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 53,7 65,8 
15 01 07 Opakowania ze szkła 82,4 73,2 
20 01 40 Metale 3,2 1,5 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 
selektywny (popiół) - 20,3 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  3,3 10,1 
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 53,8 65,6 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 549,7 687,5 

19 12 12 
Inne odpady w tym zmieszane substancje i 
przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów, inne 
niż wymienione w 19 12 11 

361,2 279,6 
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Dane dotyczące odpadów komunalnych odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych z terenu Gminy Skórzec: 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Ilość w Mg 

2014 r. 2015 r. 

 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 10,5 2,16 

 
17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 
17 01 06 

- 7,5 

16 01 03 Zużyte opony 21,6 - 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych 

zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych 

zmieszanych oraz całej masy odpadów gromadzonych w sposób selektywny. 
3. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzonego przy składowisku odpadów komunalnych w 
miejscowości Dąbrówka-Ług. Wykonawca wyposaży ten Punkt w specjalnie oznakowane kontenery – 
co najmniej 3 otwarte o pojemności 7 m³ - przeznaczone do zbierania odpadów takich jak: 
przeterminowane leki chemikalia, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, a także odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz będzie je opróżniał stosownie do 
potrzeb. Nadzór nad Punktem oraz majątkiem Wykonawcy będzie leżał po stronie Wykonawcy. Punkt 
ten będzie ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Skórzec w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca od godz. 800 do godz. 1200 z wyłączeniem świąt przypadających w tym dniu.  

4. Wykonawca do dnia 7 lipca 2016r. wyposaży właścicieli nieruchomości wskazanych przez 
Zamawiającego w worki z folii LDPE – grubość min. 60 mikronów o poj. min. 120 l przeznaczonych 
na gromadzenie odpadów tj.: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady 
segregowane, odpady ulegające biodegradacji oraz popiół. Komplet worków składa się z 7 sztuk z 
podziałem wyszczególnionym w pkt. 6.1-6.2. Na terenie gminy część gospodarstw posiada pojemniki 
o poj. 120L na odpady komunalne zmieszane. W przypadku zgłoszenia przez gospodarstwo domowe 
zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne (zmieszane) i odpady ulegające biodegradacji o 
poj. 120 l oraz zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki na odpady zbierane w sposób selektywny 
koszty zakupu lub najmu pokrywa właściciel nieruchomości. Wraz z workami Wykonawca dostarczy 
właścicielom nieruchomości harmonogram odbioru odpadów zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5. Przedmiot zamówienia nie dotyczy odbioru odpadów komunalnych pochodzących od: 
a) przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej (m.in. prowadzących 

działalność gospodarczą w obiektach handlowych, usługowych, punktach gastronomicznych), 
dotyczy również budynków mieszkalnych zajmowanych pod taką działalność, 

b) instytucji, urzędów, szkół i przedszkoli, 
c) placówek kulturalno-oświatowych, przychodni, aptek, 
d) cmentarzy, 
e) zarządców dróg, 

6. Na terenie Gminy Skórzec obowiązywał będzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki 
odpadów komunalnych z podziałem na: 
6.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w workach lub 

pojemnikach koloru czarnego. Worki w cenie ryczałtowej uwzględni i zapewni  Wykonawca. 
6.2. Selektywnie zbierane odpady komunalne - zbiórka odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Skórzec odbywać się będzie w systemie workowym. Worki w cenie ryczałtowej zapewnia 
Wykonawca. Wprowadza się następujące rodzaje worków: 
a) worki koloru niebieskiego z przeznaczeniem na papier, 
b) worki koloru zielonego z przeznaczeniem na szkło,  
c) worki koloru żółtego z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,  
d) worki koloru brązowego z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,  
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e) worki koloru różowego z przeznaczeniem na metal, 
f) worki koloru szarego z przeznaczeniem na popiół.  

6.3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony od samochodów osobowych. 
Odbiór wyżej wymienionych odpadów będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych 
odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z 
Wykonawcą szczegółowych terminach. Wykonawca dokona odbioru wyżej wymienionych 
odpadów 2 razy do roku (jeden termin na wiosnę drugi na jesień) według odrębnie ustalonego 
harmonogramu. 
O terminie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty. 

7. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego: 
7.1. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: 

a) materiał – folia polietylenowa LDPE, 
b) pojemność – 120 l, 
c) kolor – oznaczone odpowiednio kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie 

zbieranego, np.  papier - kolor worka niebieski,  
d) grubość – co najmniej 60 mikrometrów, 
e) nadruk – jednostronny, kolor nadruku czarny (w przypadku worków koloru czarnego nadruk 

koloru białego), powinien wskazywać sposób segregacji, informację o rodzaju gromadzonych 
w nich odpadach oraz nazwę, adres, numer telefonu Wykonawcy. 

7.2. Charakterystyka pojemników do gromadzenia odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów zlokalizowanym w miejscowości Dąbrówka-Ług: 
Dane techniczne 

a) pojemność – 7m3 , 
b) kolor – w zależności od rodzaju zbieranego odpadu, 
c) opis na pojemniku – naklejka z informacjami o gromadzonych odpadach. 

8. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: 
8.1. Na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy 

szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do 
gromadzenia odpadów. Wykaz będzie uaktualniany w miarę potrzeb.  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbioru odpadów, należy zamieścić 
na nim informację kiedy jest czynny PSZOK (forma papierowa i elektroniczna – w formie Word lub 
Excel).  
Harmonogram wywozu odpadów opracowany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego w terminie do 17 czerwca 2016 roku. 
Harmonogram powinien uwzględniać cały okres realizacji umowy tj. od 1 lipca 2016 roku do dnia 30 
czerwca 2018 roku. 

8.1.1. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: 
 a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie 

zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i 
powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów, 

 b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z 
wykonaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd.,  

 c) powinien wskazywać na daty odbierania odpadów z nieruchomości. 
8.2. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do wydrukowania w/w 

harmonogramu wraz z informacją kiedy jest czynny PSZOK oraz wykazem prawidłowej segregacji 
odpadów oraz przekazania go właścicielom nieruchomości podczas dostarczenia worków na odpady. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną wersję harmonogramu wraz z prawidłową 
segregacją w celu zamieszczenia go na stronie internetowej. 

8.3. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
niezbędne kontenery oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne worki w ciągu 7 dni od 
obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. Na potwierdzenie dostarczenia 
worków do właścicieli nieruchomości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od 
właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania podpisem właściciela bądź jego 
przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za 
przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne 
niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3 dniowych 
w godzinach 7°° – 20°°. 
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8.3.1. W trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego nowych 
miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne worki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni 
roboczych na zasadach opisanych w punkcie 8.3. 

8.3.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego worków do selektywnego 
zbierania odpadów oraz worków do zbiórki odpadów mieszanych, gdzie będą wydawane 
mieszkańcom w przypadku zdarzeń losowych, w ilościach zapewniających ciągłość 
funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych. Do dnia 1 lipca 2016r. należy 
dostarczyć po 100 szt. (kompletów)  worków na odpady segregowane i na odpady zmieszane 
do Urzędu Gminy w Skórcu. 

8.3.3. Wykonawca zobowiązany jest do stałego dostarczania na własny koszt właścicielom 
nieruchomości worków do zbierania odpadów komunalnych w systemie: za każdy odebrany 
napełniony worek danej frakcji odpadów Wykonawca pozostawia worek pusty tego samego 
koloru co odebrany, po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na 
nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych. 

8.3.4. Liczba worków do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i worków do selektywnej 
zbiórki odpadów rocznie wynosi ok. 500 000 sztuk. Ponadto Zamawiający wymaga 
zabezpieczenia worków w poszczególnych kolorach w ilości 20% podstawowego zamówienia, 
które Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego stosownie do potrzeb. Ilość 
wytworzonych odpadów na terenie gminy Skórzec nie jest zależna od Zamawiającego. 
Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe. 

8.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu raportów miesięcznych w terminie do 
10 dni od zakończenia danego miesiąca, zawierających informację o ilości zebranych odpadów w 
rozróżnieniu na co najmniej następujące frakcje (w Mg): zmieszane odpady komunalne, szkło, papier, 
metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 
oraz odpady zielone, popiołu oraz o sposobach zagospodarowania wyżej wymienionych odpadów. 

8.4.1. Wyżej wymieniony raport winien zawierać informację o ilości zebranych odpadów z 
poszczególnych nieruchomości. Powinien zawierać adres nieruchomości od których zostały  
odebrane odpady komunalne oraz odebraną ilość worków lub/i pojemników – w przypadku 
odpadów niesegregowanych – poszczególnych frakcji odpadu z danej nieruchomości.  

8.5. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 
nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.   
8.5.1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o 

niezgodnym z przepisami szczegółowymi gromadzeniu odpadów, w szczególności ich 
mieszaniu lub przygotowywaniu do odbioru w niewłaściwych workach. W takim przypadku 
wykonawca odbiera te odpady i jednocześnie powiadamia niezwłocznie Zamawiającego w 
terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia. Informacja powinna zawierać: 
a) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z przepisami 
szczegółowymi, 
b) zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; 
c) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z przepisami 
szczegółowymi postępowania z odpadami komunalnymi. 

8.5.2. Jeśli Wykonawca zauważy, iż na danej nieruchomości wcześniej nie ujętej w wykazie 
nieruchomości, z którymi Wykonawca winien odbierać odpady powstają odpady i są one 
oddawane to Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niezwłocznego adresu tej 
nieruchomości  Zamawiającemu. 

8.6. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych: 
a) w sposób, nie zakłócający spoczynku nocnego, 
b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, 
c) niezależnie od warunków atmosferycznych, 
d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób wykluczający 

mieszanie odpadów,  
8.6.1. Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 

odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: 
a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z  worków podczas dokonywania odbioru, 
b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie 
zostały umieszczone w workach, 

8.6.2. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok worków 
spowodowanych wyłącznie wynikiem działalności Wykonawcy, 
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8.6.3. zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
(segregowanych) ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec. 

8.7. W przypadku kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu 
prowadzonych remontów dróg, dojazdów, itp. w takich przypadkach wykonawcy nie przysługują 
roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.  

8.8. Za szkody majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

8.9. Zagospodarowanie odpadów: 
8.9.1. Odpady komunalne stanowiące przedmiot zamówienia zebrane z terenu Gminy Skórzec 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) 
zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające 
biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
oraz przedstawienia Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu do 10 każdego miesiąca) 
dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. W 
przypadku awarii instalacji sanitarnej, o której mowa powyżej, bądź w stanach odbiegających 
od normalnej  eksploatacji, dopuszcza się kierowanie odpadów do instalacji zastępczej.   

8.9.2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

8.9.3. Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób 
zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 
2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 645) poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących 
papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło: w roku 2016 – 18%, 2017 r. – 20%, 2018 – 30%.  

8.10.  Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu w wersji papierowej półroczne sprawozdania,  o 
których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z ilości odebranych i 
poddanych unieszkodliwieniu odpadów. Sprawozdanie obejmować będzie każde sześć miesięcy 
wykonywanej usługi. Ilość odebranych odpadów winna być podana w Mg (megagramach). 
Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do końca każdego miesiąca następującego 
po danym półroczu. 

8.11.  Wykonawca prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zobowiązany jest do 
przedkładania w wersji papierowej Zamawiającemu rocznych sprawozdań zgodnie z art. 9na ust 1-3 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z ilości odebranych i poddanych 
unieszkodliwieniu odpadów.  

8.12.  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania następującej ilości i rodzaju pojazdów do odbierania 
odpadów komunalnych: 

a) co najmniej 4 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,  
b) co najmniej 4 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych,  
c) co najmniej 3 pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 

8.12.1. Pojazdy Wykonawcy używane do realizacji zamówienia powinny być w pełni sprawne, 
posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz trwale oznakowane 
widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem telefonu, 

8.12.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed 
niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich odbioru, 
przeładunku i transportu. Konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozsiewaniem i 
rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników 
atmosferycznych na odpady. 

8.12.3. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych 
podczas realizacji zamówienia. 

8.12.4. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd zastępczy o 
zbliżonych parametrach. Awaria pojazdu nie zwalnia Wykonawcy z odbioru odpadów zgodnie 
z harmonogramem. 

8.12.5. Ze względu na to, że odbiór i transport odpadów odbywać się będzie z posesji 
zlokalizowanych w zabudowie kolonijnej, w znacznej odległości od dróg publicznych, 
koniecznym będzie dostosowanie pojazdów do warunków terenowych. Kalkulując tabor 
samochodowy przeznaczony do wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania należy 
uwzględnić powyższe warunki. 
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8.13. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy 
Wykonawcy z naliczeniem kary umownej, 

8.14.  Na Wykonawcy zamówienia ciążą obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016, poz. 250), w szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w ar. 9d ustawy oraz wymagań 
wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
(Dz. U. z 2013. poz. 122). 
 

9. Częstotliwość wywozu odpadów:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj 
odpadów 

Częstotliwość 
odbioru 

Niesegregowane (zmieszane) - pojemnik lub 

worek czarny raz w  miesiącu 

Odpady segregowane takie jak: 

papier – worek niebieski; 

szkło – worek zielony;  

tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe – worek żółty; 

metale – worek różowy; 

odpady ulegające biodegradacji – worek 
brązowy; 

popiół – worek szary. 

raz w  miesiącu 

Przeterminowane leki i chemikalia – punkt 
selektywnej zbiórki 

stosownie do potrzeb,  
nie rzadziej niż raz na kwartał 

Odpady budowlane i rozbiórkowe – punkt 

selektywnej zbiórki 
stosownie do potrzeb,  

nie rzadziej niż raz na kwartał 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony – „wystawka” 2 razy w roku 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ………… z dnia ……………….. 

 

                                                                                         

  Skórzec, dnia ............................................ 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG 

  

z dnia ....................................... sporządzony zgodnie z § 5 ust.1 umowy Nr................................... 

z dnia .......................... z wykonanej usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Gminy Skórzec za okres ........................................................................................... 

 

Zwięzły opis zakresu wykonanych usług (wypełnia Wykonawca): 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Uwagi do wykonanych usług(ze strony Wykonawcy): 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Uwagi do wykonanych usług (ze strony Zamawiającego): 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Wnioski: 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

 

............................................                                                       ........................................................ 

          Zamawiający                                                                                            Wykonawca 

 

                      

 
 
 


