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I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. 

usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zmieszanych oraz 

zbieranych selektywnie (segregowanych) z posesji Sądu Rejonowego w Węgrowie przy  

ul. Przemysłowej 20.  

 

II. Warunki realizacji i zakres usługi. 
 

1. Usługa będzie polegała na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów z posesji 

Sądu Rejonowego w Węgrowie, w tym:  

a) odpadów komunalnych zmieszanych oraz pozostałości z selektywnego zbierania 

odpadów, 

b) odpadów zgromadzonych w sposób selektywny:  

 papier i tektura,  

 metale i tworzywa sztuczne, 

 szkło, 

 odpady zielone. 

2. Wykonawca będzie świadczyć prace objęte przedmiotem zamówienia przy użyciu 

własnych narzędzi, sprzętu, własnych materiałów oraz środka transportu,  

3. Prace będą wykonywane w dni powszednie, w taki sposób aby nie powodowały zakłóceń 

w pracy Zamawiającego,  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku 

z realizacją usługi, w tym szkody osobowe i rzeczowe dotyczące m.in. uszkodzeń lub 

zniszczeń mienia oraz pojazdów, budynków i wyposażenia nieruchomości w tym 

pojemników lub kontenerów do zbierania odpadów.  

 

III. Szczegółowy zakres czynności. 
 

1. Z chwilą odbioru odpadów od Zamawiającego, Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z  art. 27 

ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji usługi przepisów 

prawa, w szczególności: 

a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 

U. z 2022 r.  poz. 2519 ze zm.),  

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.),  

c) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r.,            

poz. 2556 ze zm.),  



d) 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 r., poz. 122),  

e) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U.                   

z 2009 r., nr 104, poz. 868), 

f) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742),  

g) Uchwały XXVI/177/2020 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2020 r.                          

o uchyleniu uchwały nr XXII/133/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

3. Wykonawca dostarczy pojemniki na odpady zgodnie z przekazanym wykazem i ustawi je 

w miejscu zapewniającym prawidłowy dostęp w ciągu całego roku dla Zamawiającego oraz 

zapewniający dojazd samochodu Wykonawcy w celu odbioru i wywozu odpadów zgodnie 

z warunkami niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania pojemników nie później niż w ciągu dwóch dni 

od zakończenia umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania oraz transportu odpadów komunalnych 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami), również w przypadkach kiedy dojazd do miejsc 

zbierania odpadów będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów 

itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego i czytelnego oznakowania pojazdów 

w widocznym miejscu, z nazwą firmy oraz numerami telefonów Wykonawcy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do odstawiania pojemników na miejsce, z  którego zostały 

zabrane w celu ich opróżnienia. 

8. Wykonawca zapewni załadunek odpadów, tak aby zapobiegać ich rozsypaniu. 

W przypadku rozsypania się odpadów podczas załadunku Wykonawca zobowiązuje się do 

ich uprzątnięcia. 

9. Wykonawca zapewni również utrzymanie kontenerów w należytym stanie sanitarnym, 

porządkowym i  technicznym, w tym mycia oraz dezynfekcji pojemników zgodnie 

z przedstawioną ofertą. 

10. Pojemniki należy zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi np. wiatrem i deszczem 

wyposażając je w pokrywy. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do zamykania pokryw po każdorazowym skorzystaniu 

z kontenerów.  

IV. Rodzaje pojemników. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego w szczelne, estetyczne oraz 

czyste pojemniki na odpady (oznakowane odpowiednimi kolorami: żółty, zielony, 

niebieski, szary i czarny w ilości i pojemności określonej w Rozdziale V ust. 4). 

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do przygotowania i oklejenia pojemników. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu technicznego dostarczonych 

pojemników. W przypadku uszkodzenia pojemnika, Wykonawca zobowiązany jest 



dostarczyć w zamian identyczny pojemnik, najpóźniej w momencie kolejnego odbioru 

odpadów zgodnie z harmonogramem lub interwencyjnie na zgłoszenie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z położeniem nieruchomości, na której 

prowadzi usługę we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

V. Harmonogram i częstotliwość odbioru odpadów. 
 

1. Odbiór odpadów z nieruchomości Zamawiającego winien odbywać się w środy w sposób 

niepowodujący nadmiernych uciążliwości. 

2. W przypadku, gdy termin odbioru odpadów przypada na dzień wolny od pracy, Wykonawca 

wykona usługę w najbliższym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy i gotowości do wykonania prac 

interwencyjnych w zakresie odbioru odpadów ze wskazanego miejsca, w ciągu 24 godzin 

od zgłoszenia telefonicznego lub droga mailową. 

4. Harmonogram odbioru odpadów kształtuje się następująco:  

Lp. Rodzaj 

odpadów 

Rodzaj 

pojemnika  

(w litrach) 

Ilość 

pojemników 

Średnia ilość 

opróżnień  

w miesiącu 

Dni odbioru 

1 Zmieszane 1100 1 1 
Trzecia środa 

miesiąca 

2 
Papier  

i tektura 
240 1 2 Środa 

3 

Metale  

i tworzywa 

sztuczne 

240 1 2 Środa 

4 Szkło 120 1 1 
Trzecia środa 

miesiąca 

5 
Odpady 

zielone 
240 1 2 Środa 

 

5. PRAWO OPCJI: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji 

w wysokości 30% wartości szacunkowej brutto zamówienia podstawowego. Prawo opcji 

zostanie zrealizowane przez jednostronne pisemne oświadczenie złożenie przez 

Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości 

pojemników na odpady lub na zwiększeniu częstotliwości wywozu odpadów z posesji Sądu 

Rejonowego w Węgrowie. Prawo opcji realizowane będzie w terminie obowiązywania 

umowy tj. od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. co oznacza, że 

Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy 

oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 

przedmiotu umowy objętego prawem opcji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

liczonym od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego 

o skorzystaniu z prawa opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

opcji, postanowienia niniejszej umowy mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego 

zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji określone 

powyżej jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez 



Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, 

w szczególności z tytułu utraconych korzyści. Cena za odbiór każdego rodzaju odpadów 

będzie zgodna z ceną wskazaną w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.  

 

VI. Obowiązki Zamawiającego. 

Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) dopilnowania, aby odpady były gromadzone w odpowiednich pojemnikach, 

b) nie umieszczania w pojemnikach (workach) odpadów, których zbieranie uregulowane 

jest w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności 

odpadów niebezpiecznych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

c) właściwego użytkowania pojemników i kontenerów,  

d) zapewnienia dojazdu samochodem Wykonawcy do miejsca, w którym ustawione są 

pojemniki, 

e) zapewnienia dojazdu zastępczego w przypadku czasowego braku możliwości dojazdu 

na skutek robot drogowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, itp. 

 

 

Zatwierdził:  

 

Kierownik Zamawiającego       

     Tomasz Salach 

Dyrektor Sądu Rejonowego 

       w Węgrowie 
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