
Tom II SIWZ: wzór umowy 
 

Umowa z dnia …………………. r.  
na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów 

komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie 

 

Strony umowy: 

1) Gmina Janowice Wielkie 
ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 
tel. 75 7515124 
NIP: 611-010-77-65 
zwana dalej Zamawiającym 

reprezentowana  przez : 
Kamila Kowalskiego-Wójta Gminy Janowice Wielkie 

z kontrasygnatą: 
Roberta Gudowskiego- Skarbnika Gminy Janowice 

Wielkie 

2) 
 
 

zwane dalej Wykonawcą 

reprezentowane przez: 
 

 

 
 

§ 1  
1. Przedmiot umowy stanowi usługa odbioru przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego odpadów 
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, położonych na terenie 
gminy Janowice Wielkie wraz z transportem odebranych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji  
Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej przez Zamawiającego na dopuszczonym prawnie obszarze 
terytorialnym. Siedziba RIPOK: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Pałac Bukowiec, 
ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice. Miejsce zagospodarowania: Składowisko Odpadów KCGO Sp. z 
o.o., Ściegny-Kostrzyca. 

2. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu umowy określają: niniejsza umowa, Specyfikacja Istotnych  
Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami, uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie stanowiące prawo 
miejscowe w zakresie gospodarki odpadami oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. 2017 poz. 19). 

 

§ 2 
1. Zakres usługi wymienionej w§ 1 ust.1 obejmuje: 

a. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych na poszczególne frakcje odpadów 

komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie z nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych z poniżej określoną minimalną częstotliwością: 

- dla nieruchomości jednorodzinnych i niezamieszkałych: 1 raz w miesiącu odbiór każdej frakcji odpadów 

zbieranych selektywnie oraz 2 razy w miesiącu odbiór odpadów zmieszanych; 

- dla nieruchomości wielorodzinnych wskazanych przez Zamawiającego: 2 razy w miesiącu odbiór każdej 

frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz 2 razy w miesiącu odbiór odpadów zmieszanych; 

-dla odrębnie wskazanych przez Zamawiającego ok. 6 nieruchomości zamieszkałych przez dużą liczbę 

mieszkańców lub gdy występują ich szczególne potrzeby: 4 razy w miesiącu odbiór każdej frakcji odpadów 

zbieranych selektywnie oraz 4 razy w miesiącu odbiór odpadów zmieszanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu (użytkowniku) 

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzn. w przypadku stwierdzenia 

podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji 

odpadów (nie wystawia worków danej frakcji w terminie ich odbioru, albo miesza poszczególne frakcje 

odpadów zbierane selektywnie pomiędzy nimi), Wykonawca ma kontynuować odbiór odpadów z danej 

nieruchomości oraz w terminie 3 dni licząc od zaistnienia opisanej okoliczności pisemnie powiadomić 

Zamawiającego o niewywiązywaniu się właścicieli (użytkowników) nieruchomości w danym dniu z 

obowiązku segregowania odpadów odbieranych z danej nieruchomości (lub określonego miejsca 

obsługującego większą liczbę nieruchomości).  

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru worków z odpadami komunalnymi oraz wypróżniania pojemników 



i odbioru z nich odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali odpadów ulegających 

biodegradacji, odpadów zmieszanych (łącznie 5 odrębnych frakcji odpadów). W ramach odbioru odpadów 

zmieszanych Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru popiołów z gospodarstw domowych. 

b. Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych, prowadzony będzie według szczegółowego 

harmonogramu ustalonego przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Harmonogram będzie 

podany dla każdej wsi w Gminie odrębnie, na co najmniej 6 miesięcy z wyprzedzeniem co najmniej 1 

miesiąca przed początkiem jego zastosowania, w wersji elektronicznej edytowalnej, przesłanej na adresy e-

mail: eko@janowicewielkie.eu; inwestycje@janowicewielkie.eu. W przypadku, gdy termin wywozu 

przypada na dzień świąteczny, Wykonawca zapewni odbiór i wywóz odpadów w innym terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym.  W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem 

do Zamawiającego o zmianę harmonogramu odbioru odpadów. Ponadto Wykonawca zrealizuje odbiór w 

wyjątkowych sytuacjach na wniosek Zamawiającego (np. telefoniczny) poza ustalonym harmonogramem, 

jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje 

harmonogram, a zagraża to bezpieczeństwu życia lub zdrowiu mieszkańców. 

c. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wspólnie z nim przez trzy dni w 2018 r. i przez cztery dni w 

2019 r. przeprowadzał kontrolę prawidłowości segregowania odpadów komunalnych przez właścicieli 

wskazanych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, polegającą na przeglądzie odpadów 

trafiających do poszczególnych pojemników/worków na odpady zmieszane. W tym celu Wykonawca 

powinien zapewnić 1 pojazd (typu samochód dostawczy ze skrzynią) i odpowiedni zespół przeszkolonych 

pracowników. 

d. Odbiór z granic nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych co najmniej 2 razy w ciągu 

trwania umowy (1 raz w roku 2018 oraz 1 raz w roku 2019) oraz transport odpadów wielkogabarytowych,  

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych wskazanej przez Zamawiającego, przy czym szczegółowe terminy zostaną uzgodnione przez 

Zamawiającego w toku realizacji umowy. 

e. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z granicy nieruchomości w ilości do 200 kg 

miesięcznie z każdej nieruchomości w razie zainteresowania mieszkańców oraz transport odpadów do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej przez Zamawiającego. Siedziba: 

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Pałac Bukowiec, ul. Robotnicza 6, 58-533 

Mysłakowice. Miejsce zagospodarowania: Składowisko Odpadów KCGO Sp. z o.o., Ściegny-Kostrzyca 

Transport odpadów ma odbywać się na zgłoszenie takiej potrzeby przez właściciela lub użytkownika 

nieruchomości na infolinię Wykonawcy albo za pośrednictwem Zamawiającego; Wykonawca zaproponuje 

możliwie krótki termin odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zamawiający nie zezwala na 

zakazane prawnie mieszanie różnych frakcji odpadów.  

f. Opróżnianie koszy ulicznych co najmniej 1 raz w tygodniu oraz co najmniej 1 raz w ciągu 2 

tygodniu gniazd (tj. zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach publicznych). 

Wykonawca zobowiązany jest także do okresowej dezynfekcji chemicznej koszy ulicznych i gniazd - co 

najmniej 2 razy w okresie trwania umowy. 

Kosze uliczne i gniazda znajdują się bezpośrednio przy trasie przejazdu pojazdu odbierającego odpady. 

Liczba koszy ulicznych do opróżnienia: 15 szt. w  Trzcińsku, 7 szt. w Komarnie, 6 szt. w Radomierzu, 

29 szt. w Janowicach Wielkich, 5 szt. Miedzianka. Liczba koszy może ulec niewielkiemu zwiększeniu.    

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do częstszego wywozu koszy ulicznych i gniazd, 

w  szczególności w okresach przedświątecznych albo w razie utrzymującego się upału. 

g. Dostarczanie do wskazanych nieruchomości zgodnie z wykazem przedstawionym przez 

Zamawiającego worków do selektywnej zbiórki odpadów poszczególnych frakcji (innych niż do frakcji 

odpadów zmieszanych – dla której przewiduje się kolor czarny) w liczbie dla każdego gospodarstwa 

domowego na cały okres zamówienia:  

- 19 szt. worków na szkło (kolor zielony) 

- 38 szt. worków na tworzywa sztuczne i metale ( kolor żółty ) 

- 10 szt. worków na papier ( kolor niebieski) 

- 19 szt. worków na odpady ulęgające biodegradacji (kolor brązowy). 

 

Worki na odpady biodegradowalne (w kolorze brązowym) powinny być dostarczone przez Wykonawcę  do 

gospodarstw z listy przedstawionej przez Zamawiającego.  

Zakłada się ok. 800 tych  gospodarstw lecz liczba może ulec zmianie. 

 

Część wyżej wymienionych worków (7 szt. na szkło, 14 szt. na tworzywa sztuczne i metale, 4 szt. na papier, 

7 szt. na odpady ulęgające biodegradacji) musi zostać  dostarczona do nieruchomości do dnia 30.08.2018 r., 

pozostała część do 15.01.2019 r. 

Ponadto zapas worków w liczbie co najmniej 1500 worków żółtych, 500 worków zielonych, 500 worków 



brązowych, 500 worków niebieskich - do złożenia w Urzędzie Gminy Janowice. Worki powinny zostać 

dostarczone do wszystkich właścicieli (użytkowników) nieruchomości, nawet jeśli w dniu dystrybucji 

worków właściciele nie widzą potrzeby posiadania worków z powodu ich niestosowania w pojemnikach. 

Zamawiający wyraża zgodę, aby w okresie od dnia rozpoczęcia umowy do dnia 30 sierpnia 2018 r. były 

stosowane worki inaczej oznakowane lub nieoznakowane (zastępcze), spełniające jednak pozostałe 

wymagania SIWZ. Jeśli Wykonawca zamierza skorzystać z tego uprawnienia, to powinien dostarczyć zestaw 

worków (nie więcej niż 3 danego rodzaju na każdą nieruchomość oraz po 200 szt. worków dla każdej frakcji 

do złożenia w Urzędzie Gminy) z przeznaczeniem na zużycie w okresie na dostosowanie się Wykonawcy (do 

30 sierpnia 2018 r.). Worki inaczej oznakowane lub nieoznakowane (zastępcze) powinny być dostarczone 

niezwłocznie po rozpoczęciu umowy, gdyż mieszkańcy mają obowiązek wystawiania odpadów danej frakcji 

w workach otrzymanych od Wykonawcy zgodnie z harmonogramem. 

Pojemność worków ustala się na 120 litrów. Worki muszą być wyposażone w tasiemkę do zawiązywania. 

Zalecane jest, aby były oznaczone danymi adresowymi Wykonawcy oraz nazwą Gminy Janowice Wielkie 

(przy czym nie wyraża się zgody na użycie herbu Gminy) oraz powinny posiadać naklejkę zawierającą 

dane: 

- nazwę miejscowości,  

- ulicę, 

- nr nieruchomości, oraz lokalu, 

- kod kreskowy przypisany danej nieruchomości.  

W przypadku worków dostarczanych do Urzędu Gminy Janowice Wielkie nie wymaga się opatrzenia ich 

naklejką z kodem kreskowym. 

Wykonawca powinien robić odczyt kodów kreskowych w momencie odbioru z   nieruchomości worków do 

selektywnej zbiórki. Wykonawca powinien zapewnić dostęp Zamawiającego do trasy przejazdów 

samochodów odbierających nieczystości.  

Worki stanowczo nie mogą posiadać oznaczeń innej gminy albo innego przedsiębiorstwa wywozowego niż 

Wykonawca (z wyjątkiem dla partnerów konsorcjum). Każdy worek musi być opisany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. Dz.U. 2017 poz. 19) 

oraz mieć wypisaną na nim instrukcję, co należy do niego wrzucać i czego wrzucać nie należy. Worek na 

szkło powinien być grubszy od pozostałych, których grubość minimalną ustala się na 60 mikronów. Worki 

powinny być dostarczone do mieszkańców oraz zdeponowane w Urzędzie Gminy w ciągu 14 dni od 

rozpoczęcia umowy. Zamawiający dostarczy przedsiębiorcy wykaz nieruchomości, których właściciele 

kompostują odpady w celu niedostarczania im worków w kolorze brązowym. Dostarczanie worków powinno 

być potwierdzone podpisem właścicieli (użytkowników) nieruchomości. Wykonawca powinien w ciągu 14 

dni od dnia rozpoczęcia umowy uzyskać gotowość natychmiastowego udostępniania mieszkańcom 

pojemników na śmieci na zasadzie dzierżawy lub sprzedaży ich mieszkańcom. Zamawiający wyraża zgodę i 

dopuszcza, aby do końca 2018 r. w użyciu pozostały również przekazane mieszkańcom worki dotychczas 

dostarczone przez podmiot obsługujący Zamawiającego w okresie bezpośrednio poprzedzającym umowę z 

Wykonawcą – Wykonawca ma obowiązek je odbierać. Zamawiający dopuszcza także w okresie do dnia 30 

czerwca 2018 r. stosowanie przez Wykonawcę worków innego rodzaju lub inaczej oznakowanych (okres na 

dostosowanie się Wykonawcy). 

Zamawiający przekaże listę właścicieli / użytkowników nieruchomości zgodnie ze złożonymi deklaracjami. 

Zezwala się na odbiór worków przez dorosłą osobę zamieszkałą pod adresem (domownika), który na 

wykazie potwierdza datę otrzymania worków oraz podpisuje się własnym nazwiskiem z adnotacją o jego 

statusie względem właściciela / użytkownika (np. syn, teść, domownik). Jeżeli nie można na posesji nikogo 

zastać, Wykonawca odnotowuje datę próby dostarczenia worków na wykazie. Wykonawca winien ponowić 

próbę odwiedzenia danej nieruchomości w celu przekazania worków w godzinach popołudniowych bądź w 

sobotę. Przy drugiej nieudanej próbie dostarczenia worków Wykonawca odnotowuje datę drugiej próby 

dostarczenia worków na wykazie i  przekazuje worki, które miały być dostarczone dla danej nieruchomości- 

do Urzędu Gminy. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia niepersonalizowanej, pisemnej 

wiadomości w skrzynce pocztowej, drzwiach lub furtce o tym, że próbowano dostarczyć worki, nikogo nie 

zastano na nieruchomości, w związku z czym worki są do odbioru w Urzędzie Gminy w Janowicach 

Wielkich, ul. Kolejowa 2- pok. nr 14. Taka informacja może jednocześnie stanowić reklamę usług 

Wykonawcy (np. dot. dzierżawy pojemników, numeru infolinii i e-mail, zasad segregacji) czy zawierać 

harmonogram wywozu. Wykaz potwierdzeń odbioru powinien zostać przekazany Zamawiającemu 

niezwłocznie po zakończeniu akcji dostarczania worków. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostawianie 

worków bez potwierdzenia albo wydawanie ich nieuprawnionym osobom.  

h. Utrzymanie czystości i porządku w procesie wywozu, w tym usuwanie luźno leżących odpadów w 

promieniu 3 metrów od miejsca odbioru odpadów (w szczególności dotyczy pozbierania odpadów z worków 

lub pojemników, które uległy uszkodzeniu podczas załadunku na pojazd). Za miejsce odbioru odpadów 



uważa się granicę posesji z drogą publiczną lub inne miejsce w pasie drogi publicznej: Wykonawca nie jest 

uprawniony do wstępu na teren prywatny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 

pojemników podczas załadunku. Za stan sanitarny pojemników odpowiadają ich właściciele lub dzierżawcy.  

i. Dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janowicach Wielkich co 

najmniej 3 kontenerów o pojemności ok. 7m3 oraz 3 pojemników  o pojemności pomiędzy 2m3-5,5m3 na 

poszczególne frakcje odpadów tj. 1 x szkło, 1 x  papier z pokrywą (zamykany), 1 x plastik oraz jak również 

regularny odbiór odpadów z PSZOK i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych wskazanej przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga, aby PSZOK odbierał możliwie wiele odrębnie określonych frakcji wyodrębnionych 

ze strumienia odpadów komunalnych. Kontenery i pojemniki po zapełnieniu się mają niezwłocznie być 

wymieniane na inne. Ponadto Wykonawca powinien oznaczyć kontenery i pojemniki informacją o rodzaju 

przyjmowanej frakcji, jak również przeszkolić pracownika Zamawiającego o zasadach gromadzenia 

odpadów i bezpieczeństwie osobistym podczas postępowania z nimi. 

j. Dostarczenie i rozmieszczenie na terenie Gminy Janowice Wielkie 6 pojemników na zużyte baterie 

oraz na wniosek Zamawiającego odbiór i transport odpadów z tych pojemników do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej przez Zamawiającego. 

k. Transport odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Janowice Wielkie i objętych 

zamówieniem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej przez 

Zamawiającego jako instalacja główna (Siedziba: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 

Pałac Bukowiec, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice. Miejsce zagospodarowania: Składowisko Odpadów 

KCGO Sp. z o.o., Ściegny-Kostrzyca) albo w razie potrzeby do instalacji zastępczej. 

Zakazuje się mieszania odpadów w transporcie z odpadami zbieranymi przez Wykonawcę na podstawie 

usług realizowanych przez Wykonawcę dla odrębnych podmiotów, jak również łączenia przejazdów po 

Gminie Janowice w celu realizacji przedmiotu umowy z innymi usługami realizowanymi przez Wykonawcę 

dla odrębnych podmiotów. 

W sytuacji konieczności transportu do instalacji zastępczej, jeżeli spowoduje to zwiększenie kosztów 

transportu, Zamawiający pokryje koszt tego zwiększenia, po przedstawieniu takiego roszczenia przez 

Wykonawcę. 

 Zamawiający uważa, że sytuacje zamknięcia RIPOK mogą mieć zupełnie incydentalny charakter i 

prawdopodobnie w okresie umowy ze względu na specyfikę ich funkcjonowania nie dojdzie do takich 

sytuacji w ogóle. Ponadto zważyć należy, że wszystkie RIPOK uprawnione do zagospodarowania odpadów 

funkcjonują w ograniczonym obszarze geograficznym (region środkowosudecki), w którym odległości do 

instalacji są porównywalne. Tym niemniej w sytuacji wystąpienia nie dającego się obecnie określić 

zwiększenia odległości do miejsca zagospodarowania w RIPOK zastępczej, Zamawiający gotów jest ponieść 

te koszty według uzasadnionej kalkulacji Wykonawcy - ponad wartość transportu do instalacji podstawowej 

obsługującej Gminę Janowice Wielkie.  

l. Bieżące prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów  oraz sprawozdawczość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Oprócz karty przekazania odpadów i ilościowych raportów miesięcznych oraz 

informacji bieżącej w ciągu 3 dni od spostrzeżenia nieprawidłowości w sposobie wystawiania odpadów 

przez właścicieli nieruchomości, Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do comiesięcznego pisemnego 

przekazania Zamawiającemu wykazu miejsc, w których odbiór odpadów odbywa się w sposób 

nieprawidłowy, m.in. gdzie nie odbywa się prawidłowa segregacja odpadów, albo nie wystawia się do 

odebrania worków lub pojemników w danym dniu odbioru. 

m. Odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia, jak również odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nieprawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia, polegającą na zastosowaniu kar umownych określonych w umowie. 

n.  Dostarczenie przez Wykonawcę (na jego koszt)  pojemników 1100 l. (oznaczonych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017 poz. 19) do gniazd ulicznych na terenie 

Gminy Janowice Wielkie zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Miejscowość Adres Liczba 

pojemników 

1100-plastik 

(kolor żółty) 

Liczba 

pojemników 

1100 – szkło 

(kolor zielony) 

Liczba 

pojemników 

1100  papier 

(kolor niebieski) 

Liczba 

pojemników 

1100 

zmieszane 

(kolor czarny) 

Janowice Wielkie 1 Maja 18 1 1   

Janowice Wielkie 1 Maja 25 2 2   

Janowice Wielkie 1 Maja 46 1 1   

Janowice Wielkie Partyzantów 

k. szkoły 

1 1   

Janowice Wielkie Rudawska 1 1 1 1  

Janowice Wielkie Rudawska most 1 1   

Janowice Wielkie PKP 2 2 1  

Janowice Wielkie Cmentarz 4 2 1 4 

Janowice Wielkie Teren oczyszczalni 

ścieków 

   1 

Komarno k. kościoła 1 1 1  

Komarno k. krzyża 2 1 1  

Komarno Nr 43 1 1   

Komarno  Nr 100 1 1   

Komarno  Nr 129a 1 1 1  

Komarno Nr 146 1 1   

Trzcińsko Nr 14-15 1 1   

Trzcińsko Nr 71 2 1 1  

Trzcińsko Obok mostu 

drewnianego 

1 1   

Trzcińsko Obok 

transformatora 

1 1   

Radomierz remiza 2 1 1  

Radomierz Nr 7 1 1   

Radomierz Nr 88 1    

Radomierz Nr 90 2 1   

Miedzianka Koło przystanku 1 1   

Miedzianka Nr 88 1 1   

Mniszków 6 1 1 1  

Mniszków 28 1 1   

 RAZEM : 34 29 9  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości nieodpłatnego otrzymania od Wykonawcy dodatkowych 

10 pojemników o pojemności 1100 l. w okresie trwania umowy. 

Wszystkie dostarczone pojemniki zgodnie z powyższą specyfikacją powinny być nieuszkodzone, czyste, nie 

zawierające informacji wykraczających poza przedmiot zamówienia tj. nazw innych gmin, reklam, 

logotypów ( z wyjątkiem reklamy Wykonawcy). 

n.  Zapewnienie i podanie do publicznej wiadomości numeru działającej co najmniej 8 godzin dziennie przez 

co najmniej 5 dni w tygodniu infolinii telefonicznej oraz adresu e-mail, na który mieszkańcy oraz 

Zamawiający będą mogli składać pytania, przesyłać oświadczenia itp. 

o.   Wyznaczenie osoby do kontaktu telefonicznego z Zamawiającym w sytuacjach szczególnych, także poza 

godzinami pracy infolinii.  

p. Wsparcie Zamawiającego w kampaniach edukacyjno-informacyjnych poświęconych segregowaniu 

odpadów stosownie do możliwości Wykonawcy. 

r. Zabrania się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie odbieranych odpadów różnych 

frakcji pomiędzy nimi - pod rygorem sankcji wynikających z Ustawy. Dopuszcza się jedynie, aby odbiór i 



wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

odbywał się przy użyciu tego samego środka transportu do odbioru wszystkich wywożonych frakcji 

odpadów. 

s. Ewentualne przychody z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych innych niż zmieszane stanowią 

przychód Wykonawcy. Zakazuje się zagospodarowania odpadów komunalnych w innych miejscach niż 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazana przez Zamawiającego. 

t.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji przedmiotu zamówienia polegającej na 

analizie dokumentów przedstawionych przez RIPOK i Wykonawcę oraz wizji przeprowadzanej w terenie w 

czasie realizacji zamówienia. 

 

§ 3 
1. Wykonawca posiada potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia, w tym dysponuje  
bazą magazynowo-transportową w odległości nie więcej niż 60 km od granicy Gminy Janowice Wielkie 
oraz: co najmniej 2 pojazdami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej 2 pojazdami 
do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, co najmniej 1 pojazdem do odbierania 
odpadów – bez funkcji kompaktującej, co najmniej 1 pojazdem do odbioru prasokontenera.  
2. Faktyczna liczba pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia wynika ze zdolności organizacyjnej 
Wykonawcy – nie może być mniejsza niż ustalono powyżej.  
3. W razie potrzeby ze strony Zamawiającego Wykonawca powinien móc wykazać posiadanie potencjału 
technicznego w każdym czasie trwania umowy.  
4. Na terenie Gminy występują poniższe rodzaje pojemników: SM 120, SM 1100, KP 16, KP7, 
prasokontener, DPM 1100. Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji swojej oferty także pojazd, który 

obsłuży wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz narzędzia do mycia i dezynfekcji koszy ulicznych i tzw. 
gniazd (zestawów koszy do selekcji w miejscach publicznych).  
5. W sprawach nieokreślonych w SIWZ stosuje się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 

 

§ 4  
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu usług oraz 
zgłaszania wszelkich okoliczności wpływających na należyte ich wykonanie.  
2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym przypadku, 
oddawania przez właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych jako odpady zbierane 
selektywnie.  
3. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w czasie trwania umowy wszelkie wymagane prawem zezwolenia 

na działalność realizowaną na podstawie niniejszej umowy, w szczególności wynikające z Ustawy oraz 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513), jak również prowadzić 
usługi w sposób zgodny z przepisami prawa.  
4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu raportu 
miesięcznego odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy i przekazanych do RIPOK oraz kart 
przekazania odpadów. 

 

§ 5  
1. Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy w całym okresie obowiązywania umowy 
wynagrodzenie równe cenie oferty tj.:  
Cena brutto za wykonanie usługi …………………zł  
(słownie: złotych 

zł), w tym VAT 

8%, 

Cena netto za wykonanie usługi . ………………zł 
(słownie. złotych zł). 

 

2. Cena uwzględnia szacunkowe ilości (masy) odpadów w okresie realizacji zamówienia wymienione w 
rozdz. 5.1.1 SIWZ, wedle skali których Wykonawca kalkulował ofertę oraz wszystkie wymagania SIWZ 

wraz z jego załącznikami i obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (jest ceną kompletną); jest stała w 

okresie realizacji zamówienia i nie zależy od rzeczywiście odebranych i przetransportowanych ilości 

odpadów (jest ceną ryczałtową).  
3. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą następuje w kwocie stanowiącej 1/24 ceny określonej w ust. 1 za 
każdy miesiąc realizacji umowy, po zakończeniu tego miesiąca.  



4. Warunkiem płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT po zakończeniu miesiąca objętego 
fakturowaniem wraz z raportem miesięcznym odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy i 
przekazanych do RIPOK oraz kartami przekazania odpadów.  
5. Termin płatności faktur ustala się na …………. dni od daty jej otrzymania.  
6. Zapłata za usługę będzie realizowana przez Zamawiającego na podstawie faktur VAT, w drodze 

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………….  
7. W sytuacji konieczności transportu do instalacji zastępczej RIPOK, jeżeli spowoduje to zwiększenie 
kosztów transportu, Zamawiający pokryje koszt tego zwiększenia, po przedstawieniu takiego roszczenia 
przez Wykonawcę.  
8. W sytuacji niezgodności pomiędzy raportem miesięcznym o ilości przekazanych odpadów a danymi 
uzyskanymi od Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych płatność za wykonanie usługi 
zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji. 

 

§ 6  
1. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej objętej niniejszą umową na kwotę nie 
mniejszą niż 200.000 zł.  
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za szkody wynikłe w trakcie wykonywania usługi 
przez Wykonawcę lub prowadzonych usług przez jego podwykonawcę. 

 

§ 7  
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie pisemnie sporządzonego 
aneksu. 

 

§ 8 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9  
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, nie załatwione polubownie, podlegają 
rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu w Jeleniej Górze. 

 

§ 10 

Umowa jest zawarta na okres od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. (tj. 19 miesięcy). 

 

§ 11 
Termin wypowiedzenia umowy dla każdej ze stron wynosi 12 miesięcy. 

 

§ 12 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu rozwiązania umowy bez zachowania 
określonego w umowie okresu wypowiedzenia - w wysokości 50.000 zł, które w pierwszej kolejności 
zostanie skompensowane z należnościami Wykonawcy od Zamawiającego.  
b) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień nieprawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1, § 2 i § 3, niezależnie od zakresu stwierdzonej 

nieprawidłowości i jej skutków finansowych. Warunkiem naliczenia kary umownej jest nieuwzględnienie 
lub niezrealizowanie żądania reklamacji Zamawiającego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych od dnia jej 

wpłynięcia do Wykonawcy. Po upływie 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Wykonawcy nalicza się 
kary umowne w wysokości 2000 zł za każdy kolejny dzień.  
c) Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał usługi taborem samochodowym spełniającym normy EURO 5 ( 
pod warunkiem, że określił wykonanie usługi takim taborem w formularzu ofertowym-załącznik nr 1 do 

SIWZ), zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za dzień wykonania usługi niezgodny z SIWZ, za każdy 
pojazd nie spełniający normy.  
3. Nie przewiduje się kary umownej w sytuacji, gdy Wykonawcy nie uda się spełnić wymogów z artykułu 3c 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z przyczyn od niego niezależnych, które Wykonawca wykaże w 
odrębnym piśmie na wezwanie Zamawiającego. 

 

§ 13 
1. Strony umowy ustalają zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. Zabezpieczenie wnosi się w wysokości ………………….. zł następującej formie 



………………………………………………………………  
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie niezwłocznie po wykonaniu zamówienia i uznaniu go przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia okresu 
obowiązywania umowy. 

 

§ 14 
Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:  

a) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
określonymi niniejszą umową, po wcześniejszym zastosowaniu kar umownych;  

b) Wypowiedziana zostanie umowa dotycząca zagospodarowania odpadów przez Regionalną Instalację 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych;  

c) Wystąpi zmiana przepisów prawa, która uniemożliwi dalsze obowiązywanie umowy, mimo 
dokonywanych w niezbędnym zakresie aneksów. 

 

§ 15  
Niniejsza umowa została zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach tj. dwóch dla Zamawiającego i 
jednym dla Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca: Zamawiający: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


