Załącznik Nr 9 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub
unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy
Domaradz.
Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie.
1. Powierzchnia gminy Domaradz wynosi 56,72 km2.
2. Gmina Domaradz obejmuje swoim zasięgiem 3 miejscowości wiejskie: Domaradz,
Golcowa, Barycz
3. Trasy zbiórki odpadów przebiegają wzdłuż dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych, i
gminnych. Długość dróg na terenie gminy Domaradz, po których winien odbywać się
odbiór odpadów to około 56,00 km, przy czym ok, 25,00 km to drogi po których może
poruszać się samochód o masie do 3,5 t. Podane długości dróg wyliczono w granicach
administracyjnych gminy Domaradz, nie obejmują odległości do instalacji komunalnych.
Mapa ewidencji dróg gminnych znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
4. Liczba mieszkańców w Gminie Domaradz wg. złożonych deklaracji wynosi: 4879
1) Barycz – 662 mieszkańców.
2) Golcowa – 1736 mieszkańców
3) Domaradz – 2535 mieszkańców
5. Liczba gospodarstw domowych wg. złożonych deklaracji wynosi: 1618
1) Barycz- 224 gospodarstw domowych
2) Golcowa - 529 gospodarstw domowych
3) Domaradz – 865 gospodarstw domowych
6. Na podstawie rzeczywistych informacji zawartych poniżej, w formularzu ofertowym
ustalona została planowana masa odpadów komunalnych i na tej podstawie Wykonawca
określi cenę jednostkową za 1 Mg odpadów odebranych i zagospodarowanych.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz
odpadów biodegradowalnych ( kod 20 02 01 i 20 01 08) z nieruchomości zamieszkałych.
1.1.

Do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) stosowane będą worki
z tworzywa sztucznego koloru czarnego o pojemności 120 dm3
Do gromadzenia odpadów biodegradowalnych (odpady ogrodowe, kuchenne) stosowane
będą worki z tworzywa sztucznego koloru brązowego o pojemności 60 dm3 lub 120 dm3
Worki na zmieszane odpady komunalne i biodegradowalne zapewnia Wykonawca.

1.2. Częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
i biodegradowalnych gromadzonych w workach 120 dm3 i 60 dm3 – co 2 tygodnie
w czwartki.
W przypadku gdy w czwartek przypada dzień wolny od pracy – wykonawca ustali inny
dzień roboczy w tym tygodniu.
Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez
Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Pierwsza zbiórka odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i biodegradowalnych w dniu
14.01.2021r.
1.3.
Sposób zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
odpadów biodegradowalnych.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru tych odpadów i ich transportu do Instalacji
komunalnej w Krośnie.

1

1.4.

Dodatkowe zadania Wykonawcy w czasie odbioru niesegregowanych (zmieszanych) oraz
biodegradowalnych odpadów komunalnych.
Wykonawca jest zobowiązany do odczytu kodów kreskowych z worków z odpadami
komunalnymi, dostarczenie Zamawiającemu plików zawierających odczytane kody kreskowe i
daty oraz godzinę ich odczytu, raz w miesiącu.
Każdy wczytywany zbiór w formacie XML powinien zostać przygotowany wg.
wzoru jak niżej:
<?xml version=¨1.0¨ encoding=¨utf-8¨?>
<ODBIORY KOD=¨001¨>
<ODBIOR DATA=¨2021-01-14T10:00:00¨ NUMER=¨1¨ KOD=¨0100000001000001¨/>
<ODBIOR DATA=¨2021-01-14T10:01:00¨ NUMER=¨2¨ KOD=¨0100000001000002¨/>
</ODBIORY>
Znacznik ODBIOR odpowiada pojedynczemu workowi, z którego został zeskanowany kod.
Atrybut DATA oznacza datę i godzinę odbioru, atrybut NUMER numer kolejny odczytu w
grupie odbiorów (np. z pojedynczego dnia lub tygodnia), KOD &#8212; kod kreskowy.
Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć się w urządzenia do odczytu kodów kreskowych we
własnym zakresie.
Czytnik musi mieć możliwość odczytu 16 znaków zapisanych w standardzie Code39 (czcionka
Bar-code 39 lesbar)
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających
ilości zebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów, tj. raportów wagowych
zawierających poszczególne rodzaje odpadów komunalnych, z podziałem na kody zgodne z
ustawą o odpadach. Odebrane odpady nie mogą być zmieszane z odpadami zebranymi na terenie
innych gmin.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do naklejenia w widocznym miejscu na worku z
odpadami naklejki z kodem kreskowym identyfikującym właściciela, dostarczonej przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie worki z odpadami bez względu na rodzaj worka
i naklejonego na nim kodu kreskowego. O zaistniałej sytuacji poinformuje zamawiającego w celu
podjęcia stosownych działań.
Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości worki do zbiórki
odpadów. Worki powinny mieć co najmniej nadruk „Gmina Domaradz” oraz nazwy odpadów
gromadzonych w poszczególnych rodzajach worków i powinny być w kolorach określonych w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06,15 01 07, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 10, 20 01 11, ex 20 01 99)
z nieruchomości zamieszkałych
2.1. Rodzaje i wymagania stawiane workom do gromadzenia odpadów segregowanych:
Do gromadzenia odpadów segregowanych stosuje się worki o grubości i szczelności
zapewniającej ich wytrzymałość, o następujących pojemnościach i kolorach:
1) żółty (o pojemności 120 dm3 ) - na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
z metali, opakowania wielomateriałowe
2) zielony (o pojemności 60 lub 120 dm3) – na szkło białe i kolorowe
3) niebieski (o pojemności 120 dm3) - na papier, tekturę,
4) szary ( o pojemności 60 dm3) na popiół
Worki powinny mieć co najmniej nadruk „Gmina Domaradz” oraz nazwy odpadów gromadzonych
w poszczególnych rodzajach worków.
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2.2.
Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia w worki na odpady.
Worki na odpady segregowane i zmieszane zapewnia Wykonawca.
Przewidywane zapotrzebowanie na worki w czasie realizacji zamówienia, które zobowiązany jest
zapewnić Wykonawca w roku kalendarzowym:
1) żółty (o pojemności 120 dm3) - w ilości ok. 50 tys. sztuk
2) zielony ( o pojemności 60 dm3) – w ilości ok. 10 tys. sztuk
3) niebieski (o pojemności 120 dm3) - w ilości ok. 5 tys. sztuk
4) brązowy (o pojemności 120 dm3) - w ilości ok. 5 tys. sztuk
5) brązowy (o pojemności 60 dm3) - w ilości ok. 1 tys. sztuk
6) szary (o pojemności 60 dm3) -w ilości ok. 10 tys. sztuk
7) czarny (o pojemności 120 dm3) – w ilości ok. 30 tys. sztuk
W trakcie trwania realizacji zamówione ilości worków mogą ulec zmianie, w zależności od
faktycznego zapotrzebowania.
Częstotliwość załadunku i wywozu odpadów segregowanych – co 2 tygodnie we czwartki
z wyjątkiem odpadów wymienionych w pkt. 2.1, ppkt 2 (szkło białe i kolorowe),
ppkt 3 (papier, tektura), ppkt 5) (popiół).
Odbiór odpadów segregowanych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem
wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez
Zamawiającego. Pierwsza zbiórka odpadów segregowanych w dniu 14.01.2021r.
W przypadku gdy w czwartek przypada dzień wolny od pracy – wykonawca ustali inny dzień
roboczy w tym tygodniu.
2.3.

Odpady wymienione w pkt. 2.1, ppkt 2 (szkło białe i kolorowe), ppkt 3 (papier, tektura),
odbierane będą 1 raz w miesiącu, w ciągu całego roku.
Odpady wymienione w pkt. 2.1, ppkt 5) (popiół) odbierane będą 1 raz w miesiącu, od miesiąca
stycznia do końca miesiąca kwietnia oraz od miesiąca października do końca miesiąca grudnia.
Wykonawca jest zobowiązany do odczytu kodów kreskowych z worków z odpadami
komunalnymi, dostarczenie Zamawiającemu plików zawierających odczytane kody kreskowe
i daty oraz godzinę ich odczytu, raz w miesiącu, tj. do 5 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu
zbiórki.
Każdy wczytywany zbiór w formacie XML powinien zostać przygotowany wg.
wzoru jak niżej:
<?xml version=¨1.0¨ encoding=¨utf-8¨?>
<ODBIORY KOD=¨001¨>
<ODBIOR DATA=¨2021-01-14T10:00:00¨ NUMER=¨1¨ KOD=¨0100000001000001¨/>
<ODBIOR DATA=¨2021-01-14T10:01:00¨ NUMER=¨2¨ KOD=¨0100000001000002¨/>
</ODBIORY>
Znacznik ODBIOR odpowiada pojedynczemu workowi, z którego został
zeskanowany kod. Atrybut
DATA oznacza datę i godzinę odbioru, atrybut NUMER numer kolejny odczytu w
grupie odbiorów (np. z pojedynczego dnia lub tygodnia), KOD &#8212; kod kreskowy.
Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć się w urządzenia do odczytu kodów kreskowych we
własnym zakresie.
Czytnik musi mieć możliwość odczytu 16 znaków zapisanych w standardzie Code39 (czcionka
Bar-code 39 lesbar)
2.4.
Sposób zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie.
Zebrane selektywnie odpady należy zagospodarować zapewniając poddanie ich recyklingowi lub
odzyskowi, zgodnie z zasadami zagospodarowania odpadów przy wykorzystaniu najlepszej
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dostępnej techniki (art. 9 e ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U.2020 poz.1439)). Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu dowodów potwierdzających, tj. raportów wagowych zawierających ilości
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, z podziałem na kody zgodne z ustawą o
odpadach odpadów, poświadczonych za zgodność z oryginałem.
2.5.

Dodatkowe zadania Wykonawcy w czasie odbioru odpadów segregowanych.

2.5.1 Wykonawca będzie zobowiązany podczas odbioru do odczytu kodów kreskowych z
worków z odpadami komunalnymi oraz dostarczenie Zamawiającemu plików zawierających
odczytane kody kreskowe i daty oraz godzinę ich odczytu, raz w miesiącu, tj. do 5 dnia kolejnego
miesiąca po miesiącu zbiórki. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć się w urządzenia do
odczytu kodów kreskowych we własnym zakresie.
Każdy wczytywany zbiór w formacie XML powinien zostać przygotowany wg.
wzoru jak niżej:
<?xml version=¨1.0¨ encoding=¨utf-8¨?>
<ODBIORY KOD=¨001¨>
<ODBIOR DATA=¨2021-01-14T10:00:00¨ NUMER=¨1¨ KOD=¨0100000001000001¨/>
<ODBIOR DATA=¨2021-01-14T10:01:00¨ NUMER=¨2¨ KOD=¨0100000001000002¨/>
</ODBIORY>
Znacznik ODBIOR odpowiada pojedynczemu workowi, z którego został zeskanowany kod.
Atrybut
DATA oznacza datę i godzinę odbioru, atrybut NUMER numer kolejny odczytu w
grupie odbiorów (np. z pojedynczego dnia lub tygodnia), KOD &#8212; kod kreskowy.
Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć się w urządzenia do odczytu kodów kreskowych we
własnym zakresie.
Czytnik musi mieć możliwość odczytu 16 znaków zapisanych w standardzie Code39 (czcionka
Bar-code 39 lesbar)
2.5.2. Wykonawca ma obowiązek kontrolowania spełniania przez właścicieli nieruchomości
realizacji obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym
w tym zakresie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz.
Jednocześnie wykonawca ma obowiązek powiadomienia zamawiającego o każdym przypadku
nieprzestrzegania powyższego obowiązku. W przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wykonawca
odbierający odpady ma obowiązek przyjąć je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
i natychmiast powiadomić zamawiającego. Do informacji wykonawca zobowiązany będzie
załączyć dokumentację z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie
wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww.
zdarzenia. Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji zdjęciowej zaistniałej
nieprawidłowości oraz podanie daty odbioru. Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać co
najmniej jedno zdjęcie worka z kodem kreskowym. Dokumentacja zdjęciowa powinna być
przekazywana zamawiającemu w wersji elektronicznej w formie ogólnodostępnych plików np.
PDF, JPG itp. Kontrole powinny być prowadzone zgodnie z art. 6ka ucpg. Wykonawca podczas
dokonywania odbioru odpadów powinien zwracać uwagę czy w workach znajdują się frakcje
odpadów do jakich gromadzenia jest przeznaczony worek, dotyczy to także frakcji
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych. W przypadku jeśli w workach znajdują się frakcje, które nie powinny się
w nich znajdować, wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację zdjęciową, powiadomić
o zaistniałym fakcie zamawiającego i zabrać odpady zgodnie z ustawą. Informację o zakresie
i sposobie naruszenia regulaminu przez właściciela nieruchomości Wykonawca przekaże
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Zamawiającemu po każdej zbiórce odpadów.
2.5.3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igły i strzykawki z Apteki w Domaradzu, punktu aptecznego w Golcowej oraz Ośrodka
Zdrowia w Baryczy.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36), zużytych
opon( kod 16 01 03), przeterminowanych leków ( kod 20 01 31, 20 01 32), zużytych
olejów, farb rozpuszczalników, akumulatorów, baterii ( kod 20 01 13*, 20 01 14* 20 01
15*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*, 20 01 34) Opakowania
zawierające pozostałości substancji niebezpiecznej (15 01 10*) odpadów budowlanoremontowych 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80,
17 06 01, 17 06 03, 17 06 04) wystawionych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych tak jak pozostałe selektywnie zbierane dwa razy do roku (miesiącekwiecień i październik)
Zamawiający nie gwarantuje, że wystawione do odbioru zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne będą kompletne.
Częstotliwość załadunku i wywozu – dwa razy w roku (miesiące: kwiecień oraz
październik w tych tygodniach, w których odbędzie się zbiórka pozostałych
odpadów). Szczegółowy harmonogram zostanie wykonany przez Wykonawcę i
uzgodniony z Zamawiającym. Harmonogram podlega opublikowaniu przez
Zamawiającego.
3.2. Sposób zagospodarowania odebranych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków,
zużytych olejów, farb, rozpuszczalników, akumulatorów, baterii, odpadów
budowlano-remontowych.
3.3. Obowiązki Wykonawcy:
 odzysk lub unieszkodliwienie odebranych odpadów zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa,
 odbiór wszystkich wystawionych odpadów, zapewniając czystość i porządek w miejscu
ich wystawienia,
 ustalenie wagi przekazywanych odpadów oraz przekazywanie raportów wagowych
zamawiającemu po zakończeniu zbiórki. Raport wagowy powinien zawierać ilość
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, z podziałem na kody zgodne z ustawą
o odpadach.
3.1.

4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE
REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania
umowy przepisów prawnych, a w szczególności:
a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
b) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1439);
c) Uchwały NR XII.87.2019 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 12 listopada 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Domaradz. (DZ. URZ. WOJ. PODK. 2019.6020)
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

Obowiązki Wykonawcy:
a) uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal,
opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne) oraz worków na odpady
niesegregowane (zmieszane) oraz popiół w punktach ustalonych z Zamawiającym
b) realizacji „reklamacji" (nieodebrania z nieruchomości worków zgodnie z
harmonogramem) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax lub email od
Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faksem lub
mailem.
c) zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (raz w
miesiącu) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. raportów wagowych
zawierających poszczególne rodzaje odpadów komunalnych, z podziałem na kody zgodne
z ustawą o odpadach;
d) osiągnięcie wskaźnika redukcji odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., zgodnie z
poziomami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz.U. z 2017r., poz. 2412) ;
W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa powyżej Wykonawca zwróci
Zamawiającemu kary za nieosiągnięcie tych poziomów.
e) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości
określonej 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);
W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa powyżej Wykonawca zwróci
Zamawiającemu kary za nieosiągnięcie tych poziomów
f) osiągnięcie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości
określonej 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)
W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa powyżej Wykonawca zwróci
Zamawiającemu kary za nieosiągnięcie tych poziomów.
Wykonawca odpowiada za informacje dla mieszkańców o zasadach i terminach odbierania
poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza harmonogramy odbioru, które
Zamawiający będzie publikował na stronie internetowej www.domaradz.pl Wykonawca
przekaże harmonogramy właścicielom nieruchomości w formie wydruków w ilości 1600
sztuk ( druk A4).
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien być
realizowany w godzinach 7.00-20.00.
Zakazuje się zbierania odpadów po godz. 20.00
Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru
odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Domaradz Wykonawca
zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z
obowiązującym prawem w tym wymaganiami ochrony środowiska oraz Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów
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ulegających biodegradacji do Instalacji Komunalnej w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108
w dniu ich odbioru.
W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
lub w innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z póź. zm.), uniemożliwiających przyjmowanie
zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych od podmiotów odbierających
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji
przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Zamawiający informuje, że ma
zawarte Porozumienie międzygminne nr GK.033.1.16.2017.L zawarte w dniu 10 lutego
2017r. pomiędzy Gminą Miasto Krosno, a Gminą Domaradz dotyczące zasad współpracy w
zakresie dostarczania do Instalacji Komunalnej w Krośnie niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych i odpadów zielonych wytworzonych na terenie Gminy Domaradz.
Systemem odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje się odpadów powstających
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych do których będzie przekazywał wszystkie
odpady zebrane w sposób selektywny, z wyłączeniem odpadów zielonych zgodnie z art. 6d
ust. 4 pkt 5 ucpg
Wykonawca zobowiązany jest odebrać od właścicieli nieruchomości każdą ilość odpadów
zarówno zmieszanych jak i zebranych selektywnie, oraz dodatkowo odbierać odpady
o kodzie 20 01 32 z Apteki w Domaradzu, punktu aptecznego w Golcowej oraz Ośrodka
Zdrowia w Baryczy.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu, za każdy miesiąc
wykonanej usługi, faktur wraz z raportami wagowymi poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych z podziałem na kody zgodnie z ustawą o odpadach.
Na koniec każdego miesiąca po dokonaniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie do
10 dnia następnego miesiąca danych z odczytanymi kodami kreskowymi, datami i godzinami
ich odczytu,
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rocznych sprawozdań
o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
Zamawiający żąda odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych
w tym samym dniu ale innymi środkami transportu.
Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów
dróg po których odbywał się będzie odbiór tj. ich szerokości i rodzaju nawierzchni.
W przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej bezpośredni dojazd do miejsc
gromadzenia odpadów (np.: remont drogi, roboty budowlane) wykonawca dokona
uzgodnienia z właścicielem nieruchomości w zakresie ustalenia innego miejsca, z którego
Wykonawca będzie odbierał odpady objęte przedmiotem zamówienia. Brak uzgodnień
pomiędzy wykonawca a właścicielem nieruchomości nie zwalnia wykonawcy z obowiązku
odbioru odpadów zgodnie z umową.
Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, ma obowiązek spełniać
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
( Dz. U. z 2019r. poz. 2028)
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez względu na warunki
atmosferyczne.
Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do objęcia systemem odbioru i
zagospodarowania wszystkich nowych nieruchomości zgłaszanych przez Zamawiającego.
Nie dopuszcza się zbierania ( dopełniania pojazdów odpadami) z terenu innej gminy lub z
terenu nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Domaradz. Pojazdy po zapełnieniu
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bez dodatkowego postoju będą dostarczały odpady do miejsc przetwarzania odpadów.
4.22. Wykonawca przedłoży wykaz pojazdów i numery rejestracyjne tych pojazdów świadczących
usługi w poszczególnych dniach i miejscowościach. W przypadku awarii pojazdu i
konieczności użytkowania pojazdu zastępczego Wykonawca w tym samym dniu przekaże
informację o numerach rejestracyjnych pojazdów zastępczych.
4.23. Zamawiający wprowadza zakaz odbierania przez Wykonawcę tym samym pojazdem
odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych. W przypadku braku respektowania
ww. zakazu obciąża się Wykonawcę karą umowną w kwocie 1000,00 zł. za każdą tonę
odpadów dostarczonych do instalacji docelowej złączonym transportem. Zamawiający
zastrzega możliwość odstąpienia od umowy na wypadek, gdyby Wykonawca po raz drugi
dokonał złączenia transportu.
4.24. Pojazdy odbierające odpady komunalne muszą być wyposażone w GPS- system monitoringu
bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, zapewniający trwałe zapisywanie,
przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach jego postoju.
Pojazdy powinny być również wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach
wyładunku odpadów. System monitoringu powinien umożliwiać podgląd on-line („na
żywo”).
4.25. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed datą świadczenia usługi odbierania odpadów przekaże
Gminie hasła dostępowe do systemu GPS wykonawcy, pozwalającego na analizę przebiegu
tras wykonywanych przez pojazdy w dniu odbioru odpadów z terenu Gminy.
4.26. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania na każdorazowe żądanie
podpisanego raportu GPS pracy sprzętu z każdego dnia, w którym świadczona była usługa
i dostępu do aplikacji umożliwiającej ich przeglądanie, celem zilustrowania trasy przejazdu.
Posiadany system GPS powinien umożliwiać przechowywanie i odczytanie danych przez
okres co najmniej 1 roku, celem zapewnienia Zamawiającemu możliwości wstecznej kontroli
prawidłowości świadczonej usługi.
4.27. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ
4.28. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę kierowców i osoby obsługujące
samochody odbierające odpady komunalne, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –
Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2020r. poz. 1320.) .
4.29. Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności o których mowa
powyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. –Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2020r. poz. 1320).
4.30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań w
zakresie zatrudnienia osób o których mowa w pkt 28 na podstawie umowy o pracę przez cały
okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, poprzez kontrolę przez przedstawicieli
Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania świadczenia.
Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
5.

Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska

5.1. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć używane pojazdy przed wydostawaniem się na
zewnątrz odpadów podczas ich transportu i przeładunku.
5.2. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych
podczas realizacji zamówienia. Mycie i dezynfekcja pojazdów dokonywane mają być nie
rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
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