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RI.271.6.2021                                                                           Załącznik nr 1 do SWZ 

                                

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJACEGO ZAŁOŻENIA   

ORAGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY  REALIZOWANYCH USŁUG 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pod nazwą Odbiór, transport  i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, 

transport   i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczków 

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje , w szczególności: 

 

1) odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Wierzbica oraz z PSZOK. 

2) transport odebranych odpadów komunalnych. 

3) zagospodarowanie  odebranych  odpadów  tj.:  przekazanie  odebranych  od właścicieli 

nieruchomości z Gminy Wierzbica oraz z  PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, 

o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.  z  2021 r.,  poz.  779, 

784, 1579 i1648   );  przekazywania  niesegregowanych  (zmieszanych) odpadów komunalnych do 

instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy o odpadach. 

 

4) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

a) w zabudowie jednorodzinnej: 

 worki zielone z napisem SZKŁO, z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła; 

 worki niebieskie z napisem PAPIER , z przeznaczeniem na papier, w tym tektura, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

 worki żółte z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, z przeznaczeniem na odpady 

metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 

 worek brązowy z napisem BIO na bioodpady; 

 worek szary z napisem POPIÓŁ z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych; 

 

3. Wyszczególnienie odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia, do odbioru                             

i zagospodarowania z nieruchomości zamieszkałych: 

1) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

3) metale i tworzywa sztuczne, w tym opady opakowaniowe z metali, w tym odpady opakowaniowe 

z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) bioodpady, 

5) popiół pochodzący z gospodarstw domowych, 

6) zużyte baterie i akumulatory, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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9) komunalne odpady zmieszane 

 

4. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica i z PSZOK-u w trakcje realizacji przedmiotu zamówienia 

wynosi: 2600 Mg (szacunku dokonano na podstawie danych za okres od stycznia 2021 r.  do 

września 2021 r. oraz danych z lat poprzednich w postaci sprawozdań) w tym: 

 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości – około 1250 Mg 

2) segregowanych odpadów komunalnych podanych poniżej rodzajów: 

a) papier i tektura , opakowania z papieru i tektury – w ilości około 60 Mg, 

b) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali,          

opakowania z tworzyw sztucznych – w ilości 320 Mg, 

c) szkło, opakowania ze szkła –w ilości 220 Mg, 

d) bioodpady – w ilości około 200 Mg, 

e) popiół pochodzący z gospodarstw – w ilości około 390 Mg, 

f) zużyte opony –w ilości około 14 Mg, 

g) odpady wielkogabarytowe –  w ilości  około 100 Mg, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości około 40 Mg, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ilości około 5 Mg, 

j) zużyte baterie i akumulatory –w ilości około 0,3 Mg, 

k) chemikalia ( tj. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, tusze, tonery, farby, 

lakiery, rozpuszczalniki i opakowania po nich, urządzenia zawierające freony, zużyte oleje 

silnikowe, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, np. po środkach 

ochrony roślin)   –szacowana ilość około 0,3 Mg, 

l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych  ( igły, strzykawki) –w ilości około 0,1 

Mg, 

m) odpady niebezpieczne – w ilości około 0,3 Mg, 

 

Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjnie.  

 

5. Szacunkowa ilość nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia wynosi 2328 szt. w tym: 

a) nieruchomości na obszarach o zabudowie wielorodzinnej –36 szt. 

b) nieruchomości na obszarach o zabudowie jednorodzinnej –2292 szt. 

 

6.  Ilość mieszkańców według ewidencji ludności ogółem –9696 osób 

 

7. Ilość mieszkańców, od których odbierane są odpady komunalne według złożonych deklaracji 

wynosi 7329 (według stanu na dzień 15.10.2021 r.), w tym: 

a) Zamieszkałych na obszarach o zabudowie wielorodzinnej –1341 osób 

b) Zamieszkałych na obszarach o zabudowie jednorodzinnej –5988 osób 

 

8. Obowiązki Wykonawcy: 

a) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru odpadów 

komunalnych: 

- pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób 

wykluczających mieszanie odpadów. 
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- pojazdami wyposażonymi w grzebieniowy, widłowy lub hakowy system załadowczy ( dotyczy 

pojemników zbiorczych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów). 

- pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych  w wąskich ulicach 

- niezależnie od warunków atmosferycznych, 

- w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystaniu                                  

z nieruchomości oraz niedogodności mieszkańców Gminy Wierzbica, również w przypadku , kiedy 

dojazd do punktu zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony  z powodu prowadzonych 

remontów dróg objazdów (w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje roszczenia z tytułu 

wzrostu kosztów realizacji zamówienia) 

b)  Obieranie odpadów komunalnych określonych w pkt. 3 zgodnie z częstotliwością  wynikającą                      

z harmonogramu, o którym mowa w pkt. 10. 

c) Odbieranie odpadów z PSZOK  -  sposób i częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK wynika                    

z harmonogramu określonego w pkt.10 

d) Zapewnienie i wyposażenie sprzętu oraz zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. 33 – 36. 

e) Terminowe sporządzenie sprawozdań oraz wykonanie innych obowiązków 

f) Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie 

zamówienia zgodnie z wymaganiami i przepisami prawa . 

g) Zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz zakaz mieszania poszczególnych  frakcji 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 

h) Zabezpieczenie przewożonych odpadów komunalnych przed wysypaniem w trakcie transportu. 

W przypadku wysypania odpadów komunalnych w trakcie transportu lub załadunku,  Wykonawca 

obowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia odpadów ( rozsypanych odpadów, zabrudzeń 

nawierzchni, plam, itp.) 

i) Dokonywanie kontroli czy odpady zostały zebrane w sposób selektywny zgodnie z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica oraz przekazywanie w formie 

elektronicznej, bądź pisemnej, w terminie  3 dni roboczych od dnia odbioru informacji 

Zamawiającemu o stwierdzonych przypadkach niesegregowania odpadów komunalnych przez 

właścicieli nieruchomości. Informacja powinna zawierać w szczególności: 

- adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem 

utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Wierzbica 

- dokumentację fotograficzną w postaci cyfrowej potwierdzającą oddawanie odpadów w sposób 

niesegregowany ( dokumentacja powinna być wykonana w taki sposób, aby pozwalała 

jednoznacznie ustalić właściciela/użytkownika nieruchomości), 

j) Bieżące przekazywanie adresów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,   na których 

powstały odpady, a nieujętych w prowadzonej przez Zamawiającego bazie danych. 

k) Informowanie Zamawiającego o każdym przypadku braku możliwości odebrania odpadów                       

z danej nieruchomości ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości. 

l) Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu                              

i zdrowiu osób trzecich powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia                             

w zakresie określonym w kodeksie cywilnym oraz innych przepisach  prawa. 

m) Prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami oraz selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych poprzez opracowanie i dostarczanie harmonogramów odbioru odpadów 

komunalnych zawierających graficzne przedstawienie zasad segregacji w Gminie Wierzbica.  

n) Stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie przedmiotu zamówienia 
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o) Stosowanie się do pozostałych zapisów niniejszego opisu przedmiotu zamówienia , specyfikacji 

Istotnych warunków Zamówienia oraz Umowy. 

 

9. Obowiązki Wykonawcy  w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych: 

 

a) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na obszarze Gminy Wierzbica usług w zakresie 

odbierania transportu odpadów komunalnych (określonych w pkt.3 zgromadzonych w pojemnikach 

i workach) 

b) W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach lub w workach odpowiadających 

wymaganiom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica, 

wykonawca obowiązany jest do ich odebrania oraz poinformowania Zamawiającego                                             

o nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom 

Regulaminu 

c) Wykonawca jest obowiązany odbierać meble, inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję lub przy 

placach śmietnikowych , w terminach zgodnych z harmonogramem, o którym mowa w pkt.10. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy oraz PSZOK do wskazanej w ofercie Instalacji komunalnej. 

e) Wykonawca przy dostarczaniu odpadów do instalacji (na żądanie przedstawiciela instalacji) 

zobowiązany jest do przedstawienia karty charakterystyki odpadów oraz testów zgodności dla w/w 

odpadów. 

 

10. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych  z częstotliwością 

określoną niniejszym harmonogramem. 

 

1) Odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywało nie rzadziej niż:                                                

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  -1 raz w miesiącu dla miesięcy : styczeń, luty 

marzec, listopad , grudzień w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane)  –1 raz w miesiącu, 

c) bioodpady  – 1 raz na dwa tygodnie, 

d) odpady wielkogabarytowe  i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 raz w roku w terminie 

do 31 maja. 

e) popiół i żużel z palenisk domowych – 1 raz w miesiącu dla miesięcy: listopad, grudzień, styczeń, 

luty, marzec, kwiecień. 

 

2) Odbieranie odpadów z zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywało nie rzadziej niż: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  –2 razy w tygodniu, 

b) selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane)  - 1 raz na tydzień, 

c) bioodpady  – 1 raz na tydzień, 

d) odpady wielkogabarytowe  i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 raz w roku w terminie 

do 31 maja. 

e) popiół i żużel z palenisk domowych – 1 raz w miesiącu dla miesięcy: listopad, grudzień, styczeń, 

luty, marzec, kwiecień. 

 

3). Odbieranie odpadów z PSZOK zlokalizowanego na terenie Gminy Wierzbica w 

miejscowości Rzeczków: 

- Papier i tektura – na zgłoszenie telefoniczne, jednak nie rzadziej, niż raz w miesiącu, 
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-  Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - na zgłoszenie telefoniczne, jednak nie 

rzadziej niż raz w miesiącu,  

 

- Odpady wielkogabarytowe (w tym tekstylia) – na zgłoszenie telefoniczne, jednak nie rzadziej niż 

raz w miesiącu, 

 

- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - na zgłoszenie telefoniczne, jednak nie rzadziej niż 

raz na kwartał, 

 

- Zużyte opony z pojazdów o masie nie przekraczającej 3,5 tony – na zgłoszenie telefoniczne, 

jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,                        

 

- Odpady niebezpieczne, chemikalia, farby, rozpuszczalniki i opakowania po nich – na zgłoszenie 

telefoniczne, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, 

 

- Odpady budowlane i rozbiórkowe – na zgłoszenie telefoniczne, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał, 

 

- Popiół i żużel – na zgłoszenie telefoniczne jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, 

 

- Szkło opakowaniowe – na zgłoszenie telefoniczne jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał, 

 

- Zużyte baterie i akumulatory – na zgłoszenie telefoniczne jednak nie rzadziej niż raz na rok, 

 

- Przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w 

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                           

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, igły i strzykawki – na zgłoszenie 

telefoniczne jednak nie rzadziej niż raz na pól roku, 

 

Odpady na terenie PSZOK są gromadzone w boksach otwartych i zadaszonych, w kontenerach KP 

7000 L, pojemnikach 1100 l oraz pojemnikach 120 l. Zamawiający jest właścicielem wyposażenia 

PSZOK. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę odbioru odpadów z terenu PSZOK                                             

w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego. 

 

 

11.Zamawiający powiadamia Wykonawcę o terminie dodatkowego odbioru odpadów 

komunalnych minimum 2 dni  przed planowanym terminem dodatkowego odbioru odpadów. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić środki i wykonać niezbędne czynności w celu realizacji 

dodatkowego odbioru odpadów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

 

12. Wykonawca zobowiązany jest opracowania harmonogramu odbierania odpadów określonych 

w pkt. 3 oraz zgodnie z częstotliwością określoną w pkt.10. 
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13. Harmonogram, co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu projekt harmonogramu w formie elektronicznej (PDF) oraz 

papierowej. Zamawiający zaakceptuje Harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 5 

dni od daty jego otrzymania. Wykonawca w terminie 5 dni wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz 

przedstawi go do ponownej akceptacji. Harmonogram musi mieć formę kalendarza i zawierać 

informacje o zasadach segregacji. Harmonogram musi mieć kolorową szatę graficzną.  

 

14. Harmonogram obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi 

przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

 

15. Harmonogram powinien być sporządzony zgodnie z następującymi wytycznymi: 

- odbiór odpadów, które odbierane są co najmniej raz na 2 tygodnie z danej nieruchomości, 

powinien przypadać na ten sam dzień tygodnia (lub dni tygodnia) 

- odbiór odpadów, które odbierane są raz w miesiącu, lub rzadziej, powinien zostać ustalony                        

w  ten sam dzień miesiąca. 

- odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy . 

- zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów (w szacie graficznej                          

w formie kalendarza) Wykonawca wydrukuje i dostarczy mieszkańcom gminy w ciągu 7 dni 

roboczych od daty jego zatwierdzenia. 

 

16.  W przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada                       

w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów                   

w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym  od pracy.  

 

17. Wykonawcy zobowiązany jest do udostępnienia harmonogramu Zamawiającemu, w celu  

umieszczenia harmonogramu na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

18. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu właścicielom nieruchomości                    

w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy w następujących formach: 

a) Dla nieruchomości mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej egzemplarz w  formie papierowej 

dla każdego właściciela wykonany w kolorze. 

b) Dla nieruchomości mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej w formie  papierowej dla każdego 

zarządzającego nieruchomością wykonany w kolorze. 

 

19. Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje przez cały okres realizacji 

zamówienia. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego dopuszcza 

się zmianę terminu odbioru odpadów.  

 

20. Jeżeli Wykonawca wykonuje na terenie Gminy Wierzbica również usługi odbioru odpadów                   

z nieruchomości niezamieszkałych, w celu rozdzielenia strumieni odpadów z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odbioru 

odpadów z nieruchomości zamieszkałych w innych terminach niż z nieruchomości 

niezamieszkałych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informacje dot. terminów odbioru 

odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. 

 

21. Jeżeli Wykonawca świadczy usługi dla innych gmin nie może odbierać z ich terenu oraz terenu 

Gminy Wierzbica w tych samych dniach, tymi samymi pojazdami oraz Wykonawca zobowiązany 
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jest do przedstawienia Zamawiającemu informacji dotyczących  terminów odbioru odpadów z 

innych gmin. 

 

22. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do wyposażenia nowo 

zgłoszonych nieruchomości zamieszkałych, w worki służące do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych , w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego w ilości :1 żółty ( 

120l), 1 niebieski (120l), 1 zielony (120l) 1 brązowy (120l), jeden szary (120 l), jeden czarny ( 120 

l). 

 

23. Wykonawca obowiązany jest po odebraniu worków  z selektywnie zebranymi odpadami                              

z nieruchomościami zamieszkałych pozostawić nowy komplet worków, zależnie od frakcji 

odpadów, które zostały odebrane w ilości ,,worek za worek’’. 

 

24. Pojemniki na odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej usytuowane są w altanach 

śmietnikowych. Wykonawca ma obowiązek zabrania odpadów pozostawionych w w/w altanach  

zgodnie z harmonogramem. 

 

25. Dostarczone przez Wykonawcę worki powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica w tym wymagania określone w 

ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm oraz muszą być dostosowane 

do samochodów odbierających odpady. 

 

26. Rodzaj  worków powinien odpowiadać wymaganiom określonym w pkt.28. 

 

27. Charakterystyka wymaganych worków w zabudowie jednorodzinnej: 

- worki z folii polietylenowej LDPE lub HDPE, o pojemności 120l, grubości co najmniej 60 

mikronów. 

 

28. Wykonawca obowiązany jest do napraw, konserwacji oraz wymiany zniszczonych w trakcie 

świadczenia usługi odbioru odpadów pojemników na własny koszt. 

 

29. Wykonawca obowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie porządkowymi technicznymi, zapobiegania  wysypywaniu się odpadów                         

z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru,  uprzątnięcia i odbierania odpadów z 

miejsc gromadzenia , w tym także tych które nie zostały umieszczone w  pojemnikach  i tych które 

wysypały się z worków lub pojemników. 

 

30. Wykonawca zapewnia sprzęt oraz zaplecze techniczne do wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

31. Wykonawca zapewnia, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania 

umowy dostateczna ilość środków technicznych, gwarantujących terminowe i  jakościowe 

wykonywanie zakresu rzeczowego usługi oraz zapewnia odpowiedni  personel. 

 

32.  Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do dysponowania 

następującymi pojazdami: 
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- dwoma pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

- jednym pojazdem bezpylnym do odbierania odpadów  bez funkcji kompaktującej,  

- dwoma pojazdami bezpylnymi przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów  

komunalnych, 

- jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych z zabudową hakową o pojemności kontenera 

min. 7m3, 

- jednym pojazdem bezpylnym dostosowanym do odbioru odpadów z posesji położonych przy wąskich 

gruntowych drogach. 

 

33. Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone 

do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwę Wykonawcy  oraz danymi adresowymi i numerem 

telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne. 

 

34. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy                                       

o nie gorszych parametrach. 

 

35. Do obowiązku Wykonawcy, w celu spełnienia wymagań technicznych w zakresie kontroli 

realizacji zamówienia w szczególności należy: 

a) wyposażenie wszystkich pojazdów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia                        

w urządzenia monitorujące umożliwiające zapisywanie w nieulotnej pamięci czasu pracy, aktualnej 

lokalizacji i przebytej drogi pojazdów rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonaniem 

czynności (załadownie odpadów, wyładowanie odpadów) co 6 sekund lub częściej  pamięć danych 

powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci 

urządzenia monitorującego, 

b) zapewnienie systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego bieżące śledzenie pozycji 

pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi dowolnymi 

momencie w celu odczytu ww. danych (pamięć danych powinna być przechowywana                                            

i odczytywalna minimum przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym odczytanie 

danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego), 

c) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Wierzbica, 

z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca, adresu wykonywania prac, poprzez 

identyfikację obrysów budynków i granic działek, 

d) udostępnienie w dniach faktycznie wykonywanej usługi dla Zamawiającego możliwości 

monitorowania pracy sprzętu w siedzibie Zamawiającego. 

e) utrzymanie i wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego w odpowiedni sprzęt komputerowy                      

i telekomunikacyjny umożliwiający wykonywanie funkcji opisanych w lit. b). 

f)wyposażenie stanowiska dyspozytora w niezbędne dla funkcjonowania systemu elementy 

zapewniające ciągłą i niezawodną pracę w szczególności awaryjne typu UPS umożliwiające pracę 

systemu przez min.1 godz. po zaniku napięcie w sieci energetycznej. 

g) wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na każde żądanie Zamawiającego informacji                         

o trasach przejazdu pojazdu pojazdów oraz wykonywaniu czynności załadowania i wyładowania 

odpadów, wg odczytów z systemu monitorowania GPS, o którym mowa w lit. b) 

 

36. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wymaganych sprawozdań    

o jakich mowa w art.9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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37. W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji 

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

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Wykonawca zobowiązany będzie przekazać 

Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenia sprawozdania. Wykonawca 

zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, 

unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego 

nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. 

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

 

 


