
Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: 

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE CAŁEJ ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH  OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY 

TARNAWATKA W 2019 ROKU 
 

 obejmującej: 

 

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Tarnawatka; 

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Tarnawatce  dostarczonych przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych; 

3) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki oraz w worki 

służące do zbierania odpadów komunalnych; 

4) wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w pojemniki służące 

do zbierania odpadów komunalnych określonych w tabeli Nr 2. 

 

II PRZEPISY PRAWA MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności: 

 

1) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z 

późn, zm.); 

2) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.); 

3) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z      2018 

r., poz. 1454 z późn. zm.); 

4) Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z    

2018 r., poz. 1466); 

5) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 z 

późn.zm); 

6) Rozporządzeniem 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); 

7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań 

o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r,. poz. 1627); 

8) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167); 

9) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2412); 

10) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 



(Dz. U. z 2014 r., poz. 1923; 

11) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1601); 

12) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów 

i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1431); 

13) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. 

zm.); 

14) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 93); 

15) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022 przyjętym uchwałą Nr 

XXIV/349/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.; 

16) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka przyjętym uchwałą 

Nr XV/110/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 października 2016. (Dziennik Urzędowy Woj. 

Lubelskiego z 2016 r. poz. Nr 4494 ); 

17) Uchwałą Nr XIV/100/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy 

Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz.3034); 

18) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000 z 

późn.zm). 

  

 

III CHARAKTERYSTYKA GMINY TARNAWATKA ISTOTNA Z PUNKTU WIDZENIA 

NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 

1) Powierzchnia Gminy Tarnawatka wynosi 8286  ha. 

2) Szacunkowa liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka wynosi 3394 

osób (stan na dzień 01.11.2018 r. na podstawie złożonych deklaracji) 

3) Liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka wynosi 912  w tym: 

– liczba nieruchomości (budynków) jednorodzinnych – 890 

– liczba nieruchomości (bloków, baraków) wielorodzinnych – 22 

– liczba gospodarstw domowych – 1082 ( liczba dostarczonych pojemników) 

4) Gmina Tarnawatka obejmuje następujące miejscowości:  Sumin, Tymin, Pauczne, Pańków, 

Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki, Podhucie, Kunówka, Dąbrowa Taranwacka, Huta 

Tarnawacka, Klocówka, Niemirówek-Kol., Niemirówek, Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak. 

5) Orientacyjna długość trasy, którą muszą pokonać pojazdy odbierające odpady w celu 

jednokrotnego dotarcia do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 

wynosi ok. 160 km (na podstawie danych wykonawcy usługi w latach 2017-2018). 
 

 

IV WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA ODEBRANYCH ZMIESZANYCH 

ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z 

SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PTRZEZNACZONYCH DO 

SKŁADOWANIA DO REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 



 

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych  w 

Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 (Uchwała Nr XXIV/349/2016 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r.); 

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.); 

3) zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami frakcji odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), 
4) zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie      po-

ziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania pochodzących z terenu gminy Tarnawatka zgodnie z wymogami Rozporządzenia Mini-

stra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy od-

padów   komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412); 

 

V RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH SELEKTYWNIE OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 

1) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania 

wszystkich frakcji odpadów komunalnych niżej wymienionych, zbieranych w sposób selektywny jak 

i zmieszany, bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych jak również z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Tarnawatce. 

 

Tab. 1. Rodzaje odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru bezpośrednio z 

nieruchomości zamieszkałych 

 

Lp. 

 

Rodzaje odpadów 

 

1 

 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

 2 

 

szkło 

 3 

 

papier i tektura 

 4 

 

metale 

 5 

 

tworzywa sztuczne i 

opakowania wielomateriałowe 

 

 

6 

 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 
7 

 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 8 

 

popiół 

 9 zużyte opony 

10 przeterminowane leki i chemikalia 

11 odpady budowlane i rozbiórkowe 

12 zużyte baterie i akumulatory 



13 odpady komunalne ulegające biodegradacji 

(w tym odpady zielone) 

 

Tab. 2. Rodzaje odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnawatce. 
 

Lp. 

 

Rodzaje odpadów 

 

1 

 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 
2 

 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 3 

 

popiół 

 
4 

 

zużyte opony 

 
5 

 

przeterminowane leki i chemikalia 

6 

 

odpady budowlane i rozbiórkowe 

7 

 

zużyte baterie i akumulatory 

8 

 

odpady komunalne ulegające biodegradacji 

(w tym odpady zielone) 

 

 
 

 

2) Ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania ujęta w Tabeli Nr 3 określona została 

na podstawie danych ze sprawozdań przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności 

Regulowanej za okres  od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r.    
 

Tab.3. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odebrania w trakcie trwania umowy. 

 

Lp. 

 

Rodzaje odpadów 

 

Szacunkowa 

ilość (Mg) do 

odebrania w 

okresie   12 

miesięcy 

 1 

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

 

253 

2 

 

szkło 

 

54 

 3 

 

papier 

 

8 

4 

 

metale 

 

9 

5 

 

tworzywa sztuczne i 

opakowania wielomateriałowe 

 

 

32 

6 

 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 

6 

7 

 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 

26 

8 

 

popiół 

 

2 

9 zużyte opony 20 

10 przeterminowane leki i chemikalia 0,10 

11 odpady budowlane i rozbiórkowe 3 

12 zużyte baterie i akumulatory 0,01 



13 Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

(w tym odpady zielone) 

22 

 

3) Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Wyliczona ilość jest szacunkowa 

i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podaną ilość należy trak-

tować jako orientacyjną. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie    osiągnięcie 

wskazanej wielkości. 

4) Na terenie gminy Tarnawatka obowiązywać będzie system mieszany workowo-pojemnikowy 

zbiórki odpadów komunalnych. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych do dnia 30 grudnia 

2018 r. w pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l na odpady zmieszane oraz w worki o odpowiednim 

kolorze i napisie o pojemności minimum 80 l na odpady zebrane selektywnie. 
6) Zamawiający zorganizował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 

Tarnawatce ul. Kasztanowa 7 na terenie oczyszczalni ścieków. 
7) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia PSZOK  w odpowiednie pojemniki na odpady, do 

których mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych będą mogli dostarczać  odpady określone w Tabeli 

nr 2 w terminie do 30 grudnia 2018 r. 
8) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego dostarczania worków na odpady segregowane 

przez okres realizacji przedmiotowego zamówienia w kolorystyce oraz ilości sztuk odpowiadającej 

ilości sztuk wystawionych przez właściciela. 

9) W przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów Wykonawca będzie musiał dostosować  kolorystykę i napisy 

na workach do obowiązujących przepisów. 
10) Dopuszcza się umieszczanie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych nadwyżki 

odpadów zbieranych selektywnie we własnych workach. 

11) W przypadku nowych mieszkańców Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki oraz 

worki w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia go o tym fakcie przez Zamawiającego. 
12) W przypadku wycofania nieruchomości z systemu gospodarki odpadami Wykonawca 

zobowiązany będzie do odebrania pojemnika z terenu nieruchomości nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 
13) Na odpady zbierane selektywnie przeznaczone będą worki o następującej kolorystyce i napisach: 

− niebieski  z napisem „Papier” – na papier i tekturę, 

− biały z napisem „Szkło bezbarwne”– na szkło białe, 

− zielony z napisem „Szkło kolorowe”  – na szkło kolorowe, 

− żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale, 

− brązowy z napisem „BIO” – na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

− szary – na popiół. 

14) Wykonawca w trakcie zamówienia zobowiązany jest do odebrania  wystawionych przed posesję 

podczas mobilnych zbiórek takich odpadów jak: 
− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

− meble i odpady wielkogabarytowe, 

− zużyte opony, 

− lekarstwa i chemikalia, 

− odpady budowlane i rozbiórkowe 

− baterie i akumulatory. 

15) Wykonawca zapewnia odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z 

następującą częstotliwością: 
− odpady zmieszane – 1 w miesiącu, 

− odpady zebrane selektywnie w workach – po napełnieniu worka nie rzadziej niż 1 raz w 

miesiącu; 



− popiół - w sezonie grzewczym ( w miesiącach od października do kwietnia) 1 raz w miesiącu, 

− odpady z mobilnych zbiórek (tzw. wystawek) -  odbierane będą dwa razy do roku w miesiącu 

kwietniu i październiku, 

15) Odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnawatce  odbierane będą 

po napełnieniu odpowiednich pojemników  po telefonicznym  powiadomieniu Wykonawcy, nie 

rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. 

16) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym Harmonogramu wywozu 

odpadów w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, a następnie dostarczenie go wszystkim 

właścicielom nieruchomości. 

17) Zamawiający przekaże Wykonawcy  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykaz 

nieruchomości zamieszkałych. 

 

VI STANDARD SANITARNY WYKONYWANIA USŁUG ORAZ OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

 

1) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami prawa 

ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi i obowiązującym Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich wystawionych przed posesję odpadów 

komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

zgromadzonych w pojemnikach i workach. 

3)Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów w sposób zapobiegający wysypywaniu się 

odpadów z pojemników i worków podczas odbioru, uprzątnięcie i odbiór odpadów leżących luzem 

obok zapełnionych pojemników. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi 

zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi 

wywozu. 

5) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 

 

VII OBOWIĄZEK PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ 

Z WYKONYWANIEM USŁUG 

 

1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia przez cały okres trwania umowy ilościowej i jakościowej 

ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2018r, 

poz. 992 z późn. zm). 

2) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu  sprawozdań, o 

których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.). 

3) Sprawozdanie wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie z wzorem określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o 

odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r,. poz. 1627); 

4) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, 

Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające 

sporządzenie sprawozdania. 

5) Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji na 

temat odbioru odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie 

obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy 

tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. 

6) Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie przekazywał Zamawiającemu raporty 



miesięczne, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, zawierające 

informacje o 

 ilości i rodzaju  odpadów komunalnych (MG z podziałem na frakcje) odebranych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

 ilości i rodzaju odpadów komunalnych (Mg z podziałem na frakcje) odebranych z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnawatce, 

7) Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W razie stwierdzenia 

przypadku naruszania obowiązków przez właścicieli nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest 

do odebrania odpadów komunalnych jako zmieszane, sporządzania i przedłożenia stosownej 

informacji w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym, zawierającej: 
 adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka, 

 dokumentację fotograficzną dowodzącą, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy, 

pozwalającą w sposób nie budzący wątpliwości na przypisanie pojemników lub worków do 

konkretnej nieruchomości, 

 dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt nie wypełniania obowiązku w zakre-

sie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ewentualne oświadczenia przez nich 

przekazane. 

8) Zamawiający w czasie trwania umowy będzie udostępniał Wykonawcy niezwłocznie informacje 

o nieruchomościach nowo zgłoszonych do systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz o 

nieruchomościach zmieniających swój status użytkowania np. z nieruchomości zamieszkałej na 

nieruchomość niezamieszkałą. 

9) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 

10) Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o każdym przypadku niemożliwości 

odebrania odpadów z danej nieruchomości, ze względu na brak współdziałania właściciela 

nieruchomości. 
 

 

VIII SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

ODBIERAJĄCEMU ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 

1) Wymagania dotyczące bazy: 

a) wymagania dotyczące bazy mają być zgodne z przepisami określonymi w Rozporządzeniu 

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); 

b) posiadanie oprogramowania umożliwiającego generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą z 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 

z późn. zm.) wraz z aktualnymi licencjami na w/w oprogramowanie. 

 

2) Wymagania dotyczące pojazdów: 

a) wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być 

dostosowane w zakresie wielkości i rodzaju samochodów odbierających odpady do 

parametrów ulic/dróg, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy; 

b) pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz 

danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli 

nieruchomości. Muszą posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. W 

razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych 

parametrach; 

c) pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem 



przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na 

odpady; 

d) pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie 

pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie 

i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących 

dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikacje tych danych przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji, w postaci pliku 

w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, z trasy przejazdu samochodów odbierających 

odpady; 

e) pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu 

po opróżnieniu pojemników, 

f) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy 

dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe 

wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w 

postępowaniu przetargowym ofercie. 

 

3) Inne zobowiązania: 

a) wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe 

podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, 

b) wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do 

gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z 

realizacją przedmiotu zamówienia, 

  


