
Zalqcznik nr 10 do SIWZ

O P lS PRZE D M I OTU ZAM OWI E N lA - a ktu a I i zacja 20.05.20'1 6r.

1) Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych zebranych od wlaScicieli nieruchomoSci
zamieszkalych na terenie Gminy, sprzed posesji indywidualnych, od kazdego gospodarstwa
domowego,

2) Wyposa2enie i obslugg Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w utworzonego na skladowisku
odpad6w komunalnych w miejscowoSci Dqbr6wka-t-ug oraz wyw6z odpad6w z tego Punktu
stosownie do potrzeb.

3) Odbi6r i zagospodarowanie calej masy odpad6w komunalnych w spos6b zapewniajqcy
osiqgnigcie odpowiednich poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji
przekazywanych do skladowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996r.
o utrzymaniu czysto5ci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250), a takze zapisami
Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami, pzyjqtego uchwalq Sejmiku Wojew6dztwa
Mazowieckiego nr 211112 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojew6dzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzglqdnieniem lat 2018-2023 z
p62niejszymi zmianami.

4) Wykonawca bgdzie dokonywal przez caly okres obowiqzywania umowy odbioru odpad6w
komunalnych zmieszanych z pojemnik6w i work6w oraz odbioru zebranych selektywnie odpad6w
komunalnych i popiolu w workach i pojemnikach dla poszczeg6lnych miejscowoSci Gminy Sk6rzec
niezaleZnie od warunk6w atmosferycznych, transportu i unieszkodliwiania odpad6w.

Wsp6lny Slownik Zam6wiefi Publicznych (GPV):
90500000-2 Ustugi zwiqzane z odpadami

Gharakterystyka Gminy Sk6rzec:
Powierzchnia gminy - 11 902ha.
Liczba mieszkahc6w gminy - 7.986 os6b, w tym 263 na pobyt czasowy (stan na dzieh 07.04.2016r.)
Szacunkowa ilo56 nieruchomoScizamieszkalych - ok. 1900

Przewiduje siq, 2e w trakcie realizacji zam6wienia liczba nieruchomoSci zamieszkalych mo2e
wzrosnqd o ok. 5%.
Liczba os6b ujqtych w deklaracjach: 6.833.
Szczegolowy wykaz nieruchomoSci objqtych deklaracjami (stan na 16.05.2016r.), stanowi zalqcznik nr
I do SIWZ. ;]

Tabela /: Dane dotyczqce odpad6w komunalnych odebranych z nieruchomo5ci zamieszkatych
na terenie Gminy Sk6rzec:

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu
llo56 w Mg

2014 r. 2015 r.

15 01 01 Opakowania z papieru itekturv 33 1,8
15 01 02 Opakowan ia z tworzvw sztucznvch 53,7 65,8
15 01 07 Opakowania ze szkla 82,4 73,2
20 01 40 Metale 3,2 1,5

20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w spos6b
selektvwnv (oooi6l) 20,3

20 02 01 Odpadv uleqaiace biodeqradacii 33 10,1
20 0203 Inne odpadv nieuleqaiace biodeqradacii 53,8 65,6
20 03 01 Nieseqreqowane (zmieszane) odoadv komunalne 549,7 687,5



Tabela 2: Dane dotyczqce odpad6w komunalnych odbieranych z Punktu Selektywnej Zbi6rki
Odpad6w Komunalnych z terenu Gminy Sk6zec:

Kod odoadu Rodzaj odpadu
llo56 w Mq

2014 r. 2015 r.

20 03 07
Od pady wielkogabarytowe 10,5 2,16

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych material6w
ceramicznych i element6w
wyposa2enia inne ni2 wymienione w
17 01 06

75

16 01 03 Zu2vte opony 21,6
20 01 23. U rzadzenia zawieraiace f reonv 0 0

20 01 36 Zu2yte urzqdzenia elektryczne i

elektroniczne inne ni2 wymienione w
20 01 21,20 01 23 i20 01 35

0 0

20 01 35. Zu2yte urzqdzenia elektryczne i

elektroniczne inne niz wymienione w
20 01 21,20 0l23zawierajqce
niebezpieczne sklad niki

0 0

20 01 33" Baterie i akumulatory lqcznie z
bateriami i akumulatorami
wymienionymiw 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz nie sortowane
baterie i akumulatory zawierajqce te
baterie

0 0

15 01 10 Opakowania zawierajqce pozostaloSci
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (n p. Srod kami
ochrony roSlin I i ll klasy toksyczno6ci

- bardzo toksvczne i toksvczne)

0 0

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia:
1. Przedmiotem.zamowienia jest odbi6r i zagospodarowanie calej masy odpad6w komunalnych

zebranych od'wla6cicieli nieruchomoScizamieszkalych na terenie Gminy Sk6rzec.
Wykonawca zobowiqzany jest do odbioru i zagospodarowania calej masy odpad6w komunalnych
zmieszanych oraz calej masy odpad6w gromadzonych w spos6b selektywny.
Wykonawca zobowiqzany jest r6wnie2 do prowadzenia i obslugi PSZOK oraz odbioru i

zagospodarowania odpad6w z Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych utworzonego
przy skladowisku odpad6w komunalnych w miejscowo6ci Dqbr6wkatug. Wykonawca wyposa2y
ten Punkt w specjalnie oznakowane kontenery - co najmniej 3 otwarte o pojemno6ci min. 7 m" -
pzeznaczone do zbierania odpadow wyszczeg6lnionych w Tabeli 2 powy2ej ,,Dane dotyczqce
odpad6w komunalnych odbieranych z Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych z
terenu Gminy Sk6rzec" orazbgdzieje opr6znial stosownie do potrzeb. Nadzor nad Punktem oraz
majqtkiem Wykonawcy bqdzie le2al po stronie Wykonawcy. Punkt ten bgdzie og6lnie dostgpny
dla wszystkich mieszkahc6w Gminy Sk6rzec w ka2dq pienivszq sobotq miesiqca od godz. 8"" do
godz. 12"" z wylqczeniem Swiqt przypadajqcych w tym dniu.
Wykonawca do dnia 7 lipca 2016r. wyposazy wla6cicieli nieruchomo6ci wskazanych przez
Zamawiajqcego w worki z folii LDPE - grubo5d min. 60 mikron6w o poj. min. 120 |

pzeznaczonych na gromadzenie odpad6w tj.: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
odpady segregowane, odpady ulegajqce biodegradacji oraz popi6l. Komplet work6w sklada siq
z 7 sztuk z podzialem wyszczeg6lnionym w pkt. 6.1-6.2. Na terenie gminy czq6c gospodarstw
posiada pojemniki o poj, 120L na odpady komunalne zmieszane. W przypadku zgloszenia przez
gospodarstwo domowe zapotrzebowania na pojemniki na odpady komunalne (zmieszane) i

odpady ulegajqce biodegradacji o poj. 120 | oraz zgloszenia zapotrzebowania na pojemniki na
odpady zbierane w sposob selektywny koszty zakupu lub najmu pokrywa wlaSciciel

2.

3.



6.

nieruchomoSci. Wraz z workami Wykonawca dostarczy wla6cicielom nieruchomo6ci
harmonogram odbioru odpad6w zaakceptowany ptzez Zamawiajqcego.
Przedmiot zam6wienia nie dotyczy odbioru odpad6w komunalnych pochodzqcych od:
a) przedsiqbiorc6w wpisanych do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej (m.in. prowadzqcych

dzialalnoS6 gospodarczq w obiektach handlowych, uslugowych, punktach gastronomicznych),
dotyczy r6wnie2 budynk6w mieszkalnych zajmowanych pod takq dzialalnoS6,

b) instytucji, urzgd6w, szk6l i przedszkoli,
c) plac6wek kulturalno-o6wiatowych, przychodni, aptek,
d) cmentarzy,
e) zarzqdc6w dr6g,
Na terenie Gminy Skorzec obowiqzywat bqdzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiorki
odpad6w komunalnych z podzialem na:
6.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone bqdq w workach lub

pojemnikach koloru czarnego. Workiw cenie ryczaltowej uwzglgdni i zapewni Wykonawca.
6.2. Selektywnie zbierane odpady komunalne - zbi6rka odpad6w komunalnych na terenie

Gminy Sk6rzec odbywaC siq bgdzie w systemie workowym. Worki w cenie ryczaltowej
zapewnia Wykonawca. Wprowadza siq nastqpujqce rodzaje work6w:
a) worki koloru niebieskiego z ptzeznaczeniem na papier,
b) worki koloru zielonego zprzeznaczeniem na szklo,
c) worki koloru Z6ttego z ptzeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania

wielomaterialowe,
d) worki koloru brqzowego z przeznaczeniem na odpady ulegajqce biodegradacji, w tym

odpady opakowaniowe ulegajqce biodegradaqi oraz odpady zielone,
e) workikoloru r62owego zprzeznaczeniem na metal,
f) worki koloru szarego z pzeznaczeniem na popi6t.

6.3" Odpady wielkogabarytowe orazzu2yte opony od samochod6w osobowych.
Odbi6r wyzej wymienionych odpad6w bqdzie siq odbywa6 poprzez odbieranie wystawionych
odpad6w przez wla5cicieli przed swoimi nieruchomoSciami w ustalonych pzez
Zamawiajqcego z Wykonawcq szczeg6lowych terminach, Wykonawca dokona odbioru wy2ej
wymienionych odpad6w 2 razy do roku (jeden termin na wiosnq drugi na jesieh) wedlug
odrgbnie ustalonego harmonogramu.
O terminie odbioru odpad6w mieszkahcy zostanq powiadomieni w spos6b zwyczajowo
przyjgty.

Wykaz urzqdzefi do gromadzenia odpad6w isprzgtu technicznego:
7.1. Charakterystyka work6w do selektywnej zbi6rki odpad6w:

a) material - folia polietylenowa LDPE,
b) pojemno5e - 120 l,
c) kolor - oznaczone odpowiednio kolorami w stosunku do kaZdego rodzaju odpadu

selekt$vnie zbieranego, np. papier - kolor worka niebieski,
d) grubo5d - co najmniej 60 mikrometr6w,
e) nadruk - jednostronny, kolor nadruku czarny (w przypadku work6w koloru czarnego

. nadruk koloru bialego), powinien wskazywad spos6b segregacji, informacjq o rodzaju
gromadzonych w nich odpadach onz nazwe, adres, numer telefonu Wykonawcy.

7.2" Charakterystyka pojemnik6w do gromadzenia odpad6w zbieranych w Punkcie Selektywnej
Zbi6rki Od pad 6w zlokal izowan ym w m iej scowoSci Dqbr6wka-t-u g :

Dane techniczne
a) pojemnoSd - min. 7m3'
b) kolor -w zalezno5ciod rodzaju zbieranego odpadu,
c) opis na pojemniku - naklejka z informacjamio gromadzonych odpadach.

Obowiqzki Wykonawcy przed rozpoczgciem i w trakcie realizacji zam6wienia:
Na co najmniej 10 dni przed rozpoczgciem realizacji zam6wienia Zamawialqcy dostarczy
Wykonawcy szczeg6fowy wykaz adresow nieruchomoSci objqtych umowE odbioru odpad6w oraz
miejsc do gromadzenia odpad6w. Wykaz bqdzie uaktualniany w miarg potrzeb.
Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania harmonogramu odbioru odpadow, nalezy
zamieSci6 na nim informacjq kiedy jest czynny PSZOK (forma papierowa i elektroniczna - w
formie Word lub Excel).
Harmonogram wywozu odpad6w opracowany przez Wykonawce musi uzyskad akceptacjg
Zamawialqcego w terminie do 17 czerwca 2016 roku.
Harmonogram powinien uwzglgdnia6 caly okres realizacji umowy tj. od 1 lipca 2016 roku do
dnia 30 czenvca 2018 roku.

7.

L
8.1.



8.1"1. Harmonogram powinien odpowiadaC nastqpujqcym wytycznym:
a) powinien by6 sformulowany w spos6b przejrzysty, jasny, pozwalajqcy na szybkie
zorientowanie siq co do konkretnych dat odbierania odpad6w, jak tez regularnoSci i

powtarzalno5ci odbierania odpad6w poszczeg6lnych rodzaj6w,
b) nie powinien zawiera6 2adnych dodatkowych treSci ponad informacje zwiqzane z
wykonaniem zamowienia, w szczeg6lnoSci reklam, informacji propagandowych itd.,
c) powinien wskazywad na daty odbierania odpad6w z nieruchomoSci.

8.2. Po akceptacji Zamawiajqcego Wykonawca zobowiqzany bqdzie do wydrukowania Ww
harmonogramu wraz z informacjq kiedy jest czynny PSZOK oraz wykazem prawidlowej
segregacji odpad6w oraz przekazania go wla6cicielom nieruchomo6ci podczas dostarczenia
workow na odpady. Wykonawca przeka2e Zamawiajqcemu elektronicznq wersjg harmonogramu
wrazz prawidlowq segregacjq w celu zamieszczenia go na stronie internetowej.

8.3. Wykonawca ma obowiqzek wyposa2y6 Punkt Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych w
niezbqdne kontenery oraz wla5cicieli nieruchomoSci w niezbqdne worki w ciqgu 7 dni od
obowiqzywania umowy na odbi6r odpad6w zawartej z Zamawialqcym. Na potwierdzenie
dostarczenia work6w do wlaScicieli nieruchomoSci Wykonawca przedlo2y Zamawiajqcemu
potwierdzenia od wlaScicieli nieruchomoSci opatrzone datq przekazania podpisem wla6ciciela
bqdz jego przedstawiciela. W pzypadku niemo2no6ci spelnienia tego warunku z przyczyn
niezale2nych od Wykonawcy wskaZe on Zamawiajqcemu te przyczyny na pi5mie i udokumentuje
ich zaistnienie. Za przyczyny niezaleZne od Wykonawcy moZna bgdzie uznal w szczeg6lnoSci co
najmniej trzykrotne niezastanie wlaSciciela nieruchomo5ci pod wskazanym adresem w odstgpach
co najmniej 3 dniowych w godzinach 7"" - 20"".
8.3.1. W trakcie wykonywania umowy wyposa2enie zgloszonych przez Zamawiajqcego nowych

miejsc gromadzenia odpad6w w niezbqdne worki nastqpuje najp62niej w ciqgu 3 dni
roboczych na zasadach opisanych w punkcie 8.3.

8.3.2. Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia do Zamawiajqcego work6w do
selektywnego zbierania odpad6w oraz work6w do zbi6rki odpad6w mieszanych, gdzie
bgda wydawane mieszkaflcom w przypadku zdarzeh losowych, w iloSciach
zapewniajqcych ciqgloSc funkcjonowania systemu zbi6rki odpad6w komunalnych. Do dnia
1 lipca 2016r. nale2y dostarczyd po 100 szt, (komplet6w) work6w na odpady
segregowane i na odpady zmieszane do Urzqdu Gminy w Skorcu.

8.3.3. Wykonawca zobowiqzany jest do stalego dostarczania na wlasny koszt wlaScicielom
nieruchomo6ci workow do zbierania odpad6w komunalnych w systemie: za ka2dy
odebrany napelniony worek danej frakcji odpad6w Wykonawca pozostawia worek pusty
tego samego koloru co odebrany, po kaZdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie
przy wejSciu na nieruchomo6ciw dniu odbioru odpad6w komunalnych.

8.3.4. Liczba work6w do gromadzenia odpad6w komunalnych zmieszanych i work6w do
selektyWpej zbi6rki odpad6w rocznie wynosi ok. 500 000 sztuk. Ponadto Zamawilqcy
wymaga zabezpieczenia workow w poszczeg6lnych kolorach w ilo5ci 20% podstawowego
zam6wienia, kt6re Wykonawca bqdzie dostarczal do siedziby ZamawiEqcego stosownie
do potrzeb. llo6c wytworzonych odpad6w na terenie gminy Sk6rzec nie jest zale2na od' Zamawiajqcego. Ustalone ilo5ci sq szacunkowe i mogq ulec zmianie stosownie do
rzeczywistych potrzeb Zamawilqcego uwzg lqd niajqc ilo66 odpadow wytworzo ny ch przez
gospodarstwa domowe.

8.4. Wykonawca jest zobowiqzany do przedlo2enia Zamawiajqcemu raport6w miesiqcznych w
terminie do 10 dni od zakonczenia danego miesiqca, zawierajqcych informacjg o iloSci zebranych
odpad6w w rozr62nieniu na poszczeg6lne frakcje oraz o sposobach zagospodarowania wyzej
wymienionych frakcji.
8.4.1. Wyzej wymieniony raport winien zawieral informacjg o ilo6ci zebranych odpad6w z

poszczeg6lnych nieruchomo5ci oraz PSZOK. Powinien zawieral adres nieruchomo6ci od
kt6rych zostaly odebrane odpady komunalne oraz odebrane ilo5ci.

8.5. Wykonawca zobowiqzany jest do monitorowania obowiqzku ciqzqcego na wlaScicielu
nieruchomoSci w zakresie selektywnego zbierania odpad6w komunalnych.
8.5.1. Wykonawca jest zobowiqzany do niezwlocznego przekazania Zamawialqcemu informacji

o niezgodnym z przepisami szczegotowymi gromadzeniu odpad6w, w szczeg6lno5ci ich
mieszaniu lub przygotowywaniu do odbioru w niewlaSciwych workach. W takim pzypadku
wykonawca odbiera te odpady ijednocze6nie powiadamia niezwlocznie Zamawiajqcego w
terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnieniazdarzenia. Informacja powinna zawierad:
a) adres nieruchomoSci, na kt6rej odpady gromadzone se w spos6b niezgodny z
przepisami szczeg6lowymi,



b) zdjqcia w postaci cyfrowej dowodzqce, 2e odpady gromadzone sq w spos6b
niewlaSciwy;
c) dane pracownik6w Wykonawcy, kt6rzy stwierdzili fakt niezgodnego z przepisami
szczeg6lowymi postgpowania z od padami komunalnymi.

8.5"2. JeSli Wykonawca zauwa2y, i2 na danej nieruchomoSci wczeSniej nie ujqtej w wykazie
nieruchomoSci, z kt6rymi Wykonawca winien odbierad odpady powstajq odpady i sq one
oddawane to Wykonawca jest zobowiqzany do przekazania niezwlocznego adresu tej
nieruchomo5ci Zamawiajqcemu.

8.6. Wykonawca jest zobowiqzany do odbioru odpad6w komunalnych:
a) w spos6b, nie zakf6cajqcy spoczynku nocnego,
b) w terminach wynikajqcych z przyjqtego harmonogramu odbioru,
c) niezaleznie od warunk6w atmosferycznych,
d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczeg6lnych frakcji odpad6w w spos6b

wykluczajqcy mieszan ie od pad6w,
8.6.1. Wykonawca obowiqzany jest do odbierania odpad6w w spos6b zapewniajqcy utrzymanie

odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczeg6lnoSci do:
a) zapobiegania wysypywaniu siq odpad6w z work6w podczas dokonywania odbioru,
b) uprzqtnigcia i odbierania odpad6w z miejsc ich gromadzenia, w tym takZe tych, kt6re
nie zostaly umieszczone w workach,

8.6.2. Wykonawca jest zobowiqzany do zebrania takze odpad6w lezqcych obok work6w
spowodowanych wylqcznie wynikiem dzialalno5ci Wykonawcy,

8.6.3. zakazuje siq Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpad6w komunalnych
(segregowanych) ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranych od wlaScicieli
nieruchomoSci zamieszkalych na terenie Gminy Skorzec.

8.7" W przypadku kiedy dojazd do punktow zbi6rki odpad6w komunalnych bgdzie utrudniony z powodu
prowadzonych remontow d169, dojazd6w, itp. w takich przypadkach wykonawcy nie przyslugujq
roszczenia z tytulu wzrostu koszt6w realizaQi przedmiotu zam6wienia.

8.8. Za szkody majqtku Zamawiajqcego lub osob trzecich spowodowane odbiorem odpad6w
odpowiedzialnoSc ponosi Wykonawca

8.9. Zagospodarowanie odpad6w:
8.9.1. Odpady komunalne stanowiqce przedmiot zam6wienia zebrane z terenu Gminy Sk6zec

Wykonawca zobowiqzany jest zagospodarowa0 (podda6 odzyskowi lub unieszkodliwieniu)
zgodnie z obowiqzujqcym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady
ulegajqce biodegradacji oraz pozostaloSci z sortowania odpad6w komunalnych
przeznaczanych do skladowania przekazywa0 do regionalnych instalacji do przetwarzania
odpad6w komunalnych oraz przedstawienia Zamawiajqcemu (jeden raz w miesiqcu do 10
kazdego miesiqca) dowod6w potwierdzajqcych wykonanie tych czynnoSci, tj. karty
przekazgnia odpad6w. W przypadku awarii instalacji sanitarnej, o kt6rej mowa powyZej,
bqd2 w stanach odbiegajqcych od normalnej eksploatacji, dopuszcza sig kierowanie
odpad6w do instalacji zastqpczej.

8.9.2. Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia kart ewidencji odpad6w zgodnie z. 
obowiqzujqcymi przepisami.

8"9.3. Wykonawca ma obowiqzek zagospodarowa6 odebrane odpady komunalne w spos6b
zapewniajqcy osiqgnigcie okreSlonych w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29
m{a 2012r. w sprawie poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i

odzysku innymi metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych (Dz. U.22012r., poz.
645) poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku frakcji
odpad6w obejmujqcych papier, metale, tworzywa sztuczne i szklo: w roku 2016 - 18o/o,

2017 r. - 20o ,2018 - 30%.
8.10. Wykonawca bgdzie dostarczac Zamawialqcemu w wersji papierowej p6lroczne sprawozdania,

o kt6rych mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gmi'nach z ilo6ci
odebranych i poddanych unieszkodliwieniu odpad6w. Sprawozdanie obejmowaC bqdzie ka2de
szeSc miesigcy wykonywanej uslugi. lloS6 odebranych odpad6w winna byc podana w Mg
(megagramach), Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiajqcemu do kofica kazdego
miesiqca nastgpujqcego po danym p6lroczu.

8.11. Wykonawca prowadzqcy Punkt Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych zobowiqzany
jest do przedkladania w wersji papierowej Zamawiajqcemu rocznych sprawozdah zgodnie z art.
9na ust 1-3 ustawy o utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach z iloSci odebranych i poddanych
unieszkodliwieniu odpad6w.



8.12. Wykonawca zobowiqzany jest do posiadania nastqpujqcej ilo5ci i rodzaju pojazd6w do odbierania
odpadow komunalnych:

a) co najmniej 4 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpad6w komunalnych,
b) co najmniej 4 po)azdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpad6w

komunalnych,
c) co najmniej 3 pojazdy do odbierania odpad6w bez funkcjikompaktujqcej,

8.'12.1. Pojazdy Wykonawcy uzywane do realizacji zam6wienia powinny byd w pelni sprawne,
posiada6 aktualne badania techniczne, byd dopuszczone do ruchu otaz trwale
oznakowane widocznq nazwqprzedsigbiorcy i numerem telefonu,

8.12.2. Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia, aby samochody byly zabezpieczone przed

niekontrolowanym wydostawaniem siq na zewnqtrz odpad6w, podczas ich odbioru,
przeladunku i transportu. Konstrukcja pojazd6w powinna zabezpieczac przed
rozsiewaniem i rozpylaniem przewozonych odpad6w oraz minimalizowad oddziatywanie
czynnik6w atmosferycznych na odpady.

8.12.3. Wykonawca zapewnia wlaSciwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcjg) pojazd6w

uzywanych podczas realizacji zamowienia.
8.12.4. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyd poiazd zastqpczy o

zblizonych parametrach, Awaria pojazdu nie zwalnia Wykonawcy z odbioru odpad6w
zgodnie z harmonogramem.

8.12.5. Ze wzglgdu na to, ze odbi6r i transport odpad6w odbywad sig bqdzie z posesji

zlokalizowanych w zabudowie kolonijnej, w znacznej odlegloSci od dr6g publicznych,

koniecznym bgdzie dostosowanie pojazdow do warunkow terenowych. Kalkulujqc tabor
samochodowy pzeznaczony do wykonywania uslugi odbioru i zagospodarowania nale2y

uwzglgdni6 powyzsze warunki.
8.13.W przypadku stwierdzenia,2e uslugi wykonywane sq niezgodnie z obowiqzujqcymi przepisami

Tamawialqcy mo2e odm6wi6 zaplaty i 2qda1 ponownego wykonania lub odstqpi6 od umowy z winy

Wykonawcy z naliczeniem kary umownej,
8.14. Na Wykonawcy zam6wienia ciq2q obowiqzki wynikajqce z przepis6w ustawy z dnia 13 wrzeSnia

1996r. o utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach (Dz.U. 22016, poz.250), w szczegolnoSci
Wykonawca zobowiqzany jest do spelnienia wyma.gari okreSlonych w ar, 9d ustawy oraz
wymagari wynikajqcych z Rozporzqdzenia ilinistra Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczeg6lowych wymagah w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli

nieruchomo5ci (Dz. U. 2 2013. poz. 122).

9. CzqstotliwoSd wywozu odpad6w:

Rodzaj

":odpad6w

Czqstotliwo66
odbioru

Niesegregowane (zmieszane) - pojemnik lub

worek czarny
raz w mtestacu

Odpady segregowane takie jak:

papier - worek niebieski;

szklo - worek zielony;

tworzywa sztuczne i opakowania

wielomaterialowe - worek 26lty;

metale - worek r62owy;

odpady ulegajqce biodegradacji - worek
brqzowy;

popi6l - worek szary.

raz w mresracu

Przeterminowane leki i chemikalia - punkt.
selektywnej zbi6rki

stosownie do potrzeb,
nie rzadzie) ni2 raz na kwartal



Odpady budowlane i rozbi6rkowe - punkt

selektywnej zbi6rki
stosownie do potrzeb,

nie rzadziej ni2raz na kwartal

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu2yte
opony -,,wystawka"

2 razy w roku

Zatwierdzam:
dnia 20,05.2016r.
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Stanisla
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