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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych i z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają 

odpady z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna." 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje rok 2021, tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

2.1. odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 

Gminy Krempna, z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna oraz odbiór odpadów  

z punktu selektywnej zbiórki odpadów, który powstanie w miejscowości Krempna, transport  

i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie w sposób zapewniający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego przygotowania 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 

2.2. zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne  

z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Podkarpackiego. 

2.3. Zabrania się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 

3. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do: 

3.1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.); 

3.2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych 

do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianych do obsługi 

Regionu Południowego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego oraz do instalacji zastępczych przewidzianych w/w planie. 
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4. Do 7 dni od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz tras przy których będzie 

następował  odbiór odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku 

konieczności objęcia w trakcie trwania umowy odbiorem odpadów dodatkowych nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz takich nieruchomości 

w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, a Wykonawca włączy te nieruchomości niezwłocznie 

do przedmiotu zamówienia. 

5. Odpady będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych  

z terenu Gminy Krempna, z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna oraz z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zostanie utworzony w miejscowości Krempna. 

5.1. Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania  

w okresie umowy wyniesie około 262 Mg (ton), w tym: 

 140 Mg (ton) - niesegregowane odpady zmieszane i pozostałości po segregacji odpadów 

komunalnych (kod 200301); 

   90 Mg (ton) - segregowane odpady komunalne typu: papier, szkło, tworzywa 

sztuczne/metal/opakowania wielomateriałowe; 

     2 Mg (ton) – bioodpady, w tym odpady powstające na terenach cmentarnych; 

   30 Mg (ton) - odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte opony, odpady 

budowlane i rozbiórkowe. 

 Podane ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania z terenu Gminy Krempna  

w okresie trwania zamówienia są ilością szacunkową. 

5.2. Liczba gospodarstw domowych   - ok. 500 

Liczba budynków wielorodzinnych (bloków)  - 14. 

Powierzchnia Gminy Krempna wynosi 204 km2 

Liczba mieszkańców wynosi 1969 osób. 

 Gmina Krempna jest gminą wiejską, w skład gminy wchodzi 9 sołectw: Grab, Kotań, Krempna, 

Myscowa, Ożenna, Polany, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Wyszowatka i osiedle Wrzosowa 

Polana. 

 Przewidywana długość trasy wykonywanych usług: jednokrotny przejazd na terenie całej gminy 

wynosi ok 250 km. Długość trasy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

z terenu gminy jest szacunkowa, wykonawca sam określa długość trasy przejazdu na podstawie 

danych ogólnodostępnych. 
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6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i transport: 

a) zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z zabudowy 

jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej oraz z nieruchomości niezamieszkałych, przez 

okres trwania umowy, 

b) odpadów zielonych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 z zabudowy jednorodzinnej, 

wielorodzinnej , zagrodowej oraz z nieruchomości niezamieszkałych, przez okres trwania 

umowy, 

c) popiół o kodzie 20 01 99 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej oraz  

z nieruchomości niezamieszkałych, przez okres trwania umowy, 

d) segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w odpowiednich pojemnikach  

i workach o odpowiedniej kolorystyce, wystawianych przed nieruchomościami w zabudowie 

jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej oraz z nieruchomości niezamieszkałych: 

 papier i tektura (kod 15 01 01, 20 01 01), 

 szkło (kod 15 01 07, 20 01 02), 

 tworzywa sztuczne (kody 15 01 02, 20 01 39), 

 metal (kod 15 01 04, 20 01 40), 

 opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), 

 tekstylia (kod 15 01 09, 20 01 11, 20 01 10), 

e) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), budowlanych i rozbiórkowych (kod 17 01 01) 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kod 20 01 36, 20 01 35*), zużyte opony (kod 

16 01 03),- w dniu odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest zorganizowanie załadunku 

odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnienie odpowiednich środków transportu 

umożliwiających transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania w dniu ich zbiorki, 

f) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zostanie utworzony w miejscowości 

Krempna następujących odpadów: 

  odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), 

  zużyte opony (kod 16 01 03), 

  odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01), 

  odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane 

leki, zużyte baterie, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty o kodach: 

20 01 31*, 20 01 32, 20 01 21*, 20 01 33*, 20 0113*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*,  

20 01 27*, 20 01 29*, 15 01 10*, 16 02 13*. 
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Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez 

Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami pochodzącymi ze zleceń prywatnych od 

właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Krempna lub z innych gmin. 

W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić 

od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 

7. Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w następujących urządzeniach: 

 pojemniki i worki o pojemności od 110 do 1100 litrów, 

 pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 

nie mniejszej niż 110 litrów, 

 pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności, np. na: przeterminowane leki, zużyte baterie, 

itp. 

8. Worki do gromadzenia odpadów komunalnych posiadać będą następujące kolory: 

 żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne, puszki po napojach, puszki po konserwach, 

opakowania po produktach spożywczych; 

 zielony - przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe: słoiki po przetworach, ketchupach, 

musztardach i innych produktach spożywczych; 

 brązowy - przeznaczony na bioodpady; 

 niebieski – przeznaczony na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru  

i opakowaniowe z tektury; 

 czarny - przeznaczony na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość 

pojemników, worków do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniających ilość 

wytwarzanych odpadów komunalnych na danej nieruchomości oraz ilość osób z nich 

korzystających. Odpady selektywnie zebrane winny być wrzucane do odpowiednich pojemników  

i worków. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wyposaży posesji w pojemniki na odpady 

segregowane i niesegregowane, Wykonawca może zapewnić właścicielom nieruchomości 

możliwość zaopatrzenia się w te pojemniki. Wykonawca udostępnia zainteresowanym właścicielom 

nieruchomości pojemniki na podstawie umowy najmu, kupna lub innej formy dysponowania 

pojemnikami, bez ponoszenia przez Zamawiającego kosztów z tego tytułu. 

10. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych z przed posesji  

z następującą częstotliwością:  



5 

 

10.1. Z obszarów zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej oraz z nieruchomości 

niezamieszkałych, przez okres trwania umowy: 

a) odpady komunalne zgromadzone w workach foliowych, pojemnikach o pojemności 

110/120l, będą odbierane: 

 w sposób selektywny obejmujący: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal oraz odpady 

ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach 120 1 z foli LDPE, 

oddzielnie dla każdej frakcji odpadów. Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie takich 

jak: papier, szkło, tworzywa, metal odbierane będą bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości jeden raz w miesiącu kalendarzowym zgodnie z ustalonym 

harmonogramem; 

 natomiast odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałe odpady niesegregowane 

(zmieszane) odbierane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem, z częstotliwością raz 

w miesiącu kalendarzowym tj. styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień, i dwa razy  

w miesiącu w pozostałych miesiącach; 

b) odpady komunalne wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

opony będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku zgodnie 

z ustalonym harmonogramem. 

10.2. Z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych - na zgłoszenie Zamawiającego. 

10.3. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych 

(zmieszanych) zgromadzonych w czarnych workach lub pojemnikach oraz odpadów 

selektywnie zbieranych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości 

niezamieszkałych wystawionych przed posesją w dniu odbioru odpadów zgodnie  

z harmonogramem. 

10.4. Wykonawca jest zobowiązany do interwencyjnych odbiorów odpadów zmieszanych  

i zbieranych selektywnie na telefoniczne lub pisemne zgłoszenie Zamawiającego w terminie 

najpóźniej do 2 dni od daty zgłoszenia. 

10.5. Odbieranie odpadów komunalnych będzie się odbywało zgodnie z harmonogramem 

uzgodnionym obustronnie przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

10.6. Wykonawca w wyjątkowych sytuacjach odbierze na zgłoszenie Zamawiającego odpady poza 

ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na 

nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to 

bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców. 

10.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wjazd samochodów odbierających odpady na 
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drogi lub tereny nie będące jego własnością, w jego zarządzie lub posiadaniu. 

11. Harmonogram 

11.1. Wykonawca w terminie do 15 dni od daty podpisania umowy dostarczy zaakceptowany 

przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych  

w sposób selektywny (w wersji papierowej i elektronicznej) z poszczególnych miejscowości 

Gminy Krempna. 

11.2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać będzie się zgodnie  

z częstotliwością, o której mowa w pkt 10 w dni robocze w godzinach od 700 do 2000. 

11.3. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. nieprzejezdność, zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa 

realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, termin odbioru odpadów będzie każdorazowo 

uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. O nowym terminie wywozu odpadów 

Wykonawca poinformuje właścicieli nieruchomości, podając informacje na swojej stronie 

internetowej, na tablicach ogłoszeń oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

12. Do obowiązków wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy należy w szczególności: 

12.1. Odbieranie i transport komunalnych odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych w sposób 

selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych oraz określonych 

frakcji odpadów, o których mowa w pkt 1.7 lit f z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych oraz z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna. 

12.2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien odbywać się zgodnie 

z harmonogramem wywozu. 

Wykonawca doręczy harmonogram odbioru odpadów komunalnych Urzędowi Gminy  

w Krempnej najpóźniej w terminie 14 dni przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych 

w danej miejscowości oraz zamieści harmonogram na cały okres trwania umowy na swojej 

stronie internetowej. 

12.3. Wykonawca obowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych z przed posesji (z przed 

nieruchomości zamieszkałej oraz z nieruchomości niezamieszkałej) zgodnie z harmonogramem 

przez cały okres trwania umowy. 

12.4. Wykonawca winien przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w dni robocze w godzinach od 700 do 2000. Dopuszcza się w uzasadnionych 

przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbieranie odpadów w inne dni 

wolne od pracy. 

12.5. Przekazanie odpadów do odpowiedniej instalacji będzie następować, po uprzednim 
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zważeniu ich na legalizowanej wadze do tego przeznaczonej znajdującej się w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego. Ważenie winno się odbywać na podstawie „dowodu 

ważenia", które Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminach 

miesięcznych razem z informacją, o której mowa w pkt. 12.29. 

12.6. Wykonawca zbiera worki posiadające umieszczone przez właścicieli nieruchomości etykiety 

z numerem identyfikacyjnym. Etykiety wydaje Urząd Gminy Krempna. 

12.7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu w miesięcznych raportach 

adresy nieruchomości, przy których zostały wystawione worki nie opatrzone przez właściciela 

nieruchomości kodem identyfikującym nadanym przez Gminę. 

12.8. Przekazanie odpadów do odpowiedniej instalacji winno nastąpić w dniu odbioru odpadów 

komunalnych, a najpóźniej w dniu następnym. W razie niewykonania w/w obowiązku 

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna. 

12.9. Wykonawca ma obowiązek powiadomić odpowiednią instalację, że dostarczy 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zawierające ponad 20 % 

zanieczyszczeń (tj. odpadów nienadających się do przerobu na liniach technologicznych, 

zawierających m.in. materiały budowlane, tekstylia, odpady gumowe, styropian, wielko 

gabaryty, sprzęt elektryczny) oraz, że dostarcza zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 

01, a w rzeczywistości są to odpady po wstępnej segregacji. W razie niewykonania w/w 

obowiązku Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna. Wykonawca ma obowiązek 

dostosować się do obowiązującego regulaminu instalacji, do której będą oddawane zmieszane 

odpady komunalne. 

12.10. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który 

zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów  

z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania - obowiązany 

jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (plamy, 

zabrudzenia itp.). 

12.11. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady zbierane selektywnie w sposób 

zapobiegający ich mieszaniu. 

12.12. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników 

wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy 

do Wykonawcy. 

12.13. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli właścicieli nieruchomości pod kątem 

wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania 
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czystości i porządku na terenie Gminy Krempna oraz w zadeklarowany sposób (zbieranie 

selektywnie bądź jako odpady zmieszane), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

Wykonawca winien odebrać odpady jako zmieszane powiadamiając o tym fakcie 

Zamawiającego, podając dane adresowe nieruchomości (miejscowość, ulica, numer domu) 

dane ilościowe i dowody potwierdzające zaistniałe zdarzenie (notatka, dokumentacja 

fotograficzna, itp.). Notatka powinna zawierać w szczególności: adres nieruchomości, na której 

odpady gromadzone są niezgodnie z wymaganiami regulaminu, rodzaj niezgodności i termin 

odbioru odpadów. Notatka powinna być podpisana przez dwóch pracowników odbierających 

odpady. 

12.14. W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz 

nieruchomość niezamieszkała a powstają odpady komunalne nie jest ujęta w wykazie 

nieruchomości, który będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do odebrania odpadów i niezwłocznego powiadomienia o tym pisemnie bądź 

pocztą elektroniczną Zamawiającego. 

12.15. Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd 

do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będzie utrudniony z powodu 

prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego oraz z powodu braku 

dojazdu do nieruchomości spowodowanego nadmiernymi opadami śniegu oraz utworzonymi 

na drogach zaspami, itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu 

wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu odpady 

komunalne winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie. 

12.16. Wykonawca odpowiada za awarie samochodów i sprzętu przeznaczonego do odbioru, 

transportu. Wykonawca będzie ponosił koszty opóźnienia w odbiorze odpadów. 

12.17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych 

nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 

12.18. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości urządzeń i pojazdów, którymi 

będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu 

świadczonych usług. 

12.19. Zamawiający i właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których 

powstają odpady winni mieć zapewnioną przez wykonawcę możliwość kontaktu 

telefonicznego oraz drogą emaliową z jego przedstawicielem - co najmniej w godzinach: 

730-1530 w dni robocze. 

12.20. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez względu na warunki 
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atmosferyczne. 

12.21. Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), wraz z przepisami 

wykonawczymi Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, przepisami 

BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie  

z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, etyką zawodową, przez 

osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 

12.22. Za ewentualne szkody spowodowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy na 

nieruchomościach odpowiada Wykonawca. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na 

własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez 

pojazdy odbierające odpady. Wykonawca zobowiązuje się dostosować wielkość i rodzaj 

pojazdów odbierających odpady do tonażu, szerokości, rodzaju nawierzchni i innych 

parametrów dróg. 

12.23. Wykonawca zachowa uzyskane w takcie realizacji umowy dane, a w szczególności dane 

osobowe, w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy o ochronie danych 

osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niż wynikające z realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

12.24. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności związanych  

z przedmiotem zamówienia Zamawiający i Wykonawca określą zakres czynności zmierzających 

do wypełnienia postanowień umowy i sposób ich realizacji. 

12.25. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym celu Wykonawca wyznaczy Koordynatora,  

z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dni robocze: w godz.  

730 – 1430. Koordynator odpowiadał będzie za nadzorowanie ze strony Wykonawcy 

wykonywania przedmiotu umowy. Również Zamawiający ze swojej strony wyznaczy 

Koordynatora, w celu kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy. 

12.26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy oraz terminowość 

jego wykonania. 

12.27. Wykonawca zobowiązuje się do wyrywkowej kontroli rzetelności segregacji odpadów.  
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O każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy powiadomić pisemnie 

Zamawiającego z podaniem danych adresowych nieruchomości i udokumentowaniem 

zaistniałego naruszenia. 

12.28. Wykonawca jest odpowiedzialny za standard sanitarny usług oraz ochrony środowiska. 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony 

środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym z 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 r., poz. 122). 

12.29. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego  

o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi w przypadku ich 

zajścia. 

12.30. Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu roczne sprawozdania zgodnie z art. 9n 

ust. 1-6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

12.31. Wykonawca obowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów 

sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów. 

12.32. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 10 dnia miesiąca następnego 

obowiązany jest złożyć pisemną informację o wykonaniu przedmiotu zamówienia w danym 

miesiącu. Informacja w szczególności powinna zawierać: 

a) ilość, rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów odebranych  

z nieruchomości zamieszkałych, oraz z terenów niezamieszkałych na których powstają 

odpady; 

b) ilość, rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów odebranych z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

c) stwierdzone nieprawidłowości dotyczące sposobu segregacji przez właścicieli 

nieruchomości w sposób opisany w pkt 12.10. 

12.30. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest również do wystawienia 

karty przekazania odpadów. 

12.31. Ponadto Wykonawca, na każde pisemne żądanie Zamawiającego udostępni niezwłocznie 

(w ciągu 7 dni roboczych) wszelkie dane lub inne informacje związane z realizacją 

zamówienia. 

12.32. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług 

związanych z realizacją zamówienia. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje swego 

przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia. 
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13. Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów, urządzeń oraz bazy magazynowo transportowej. 

13.1 Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany 

dysponować bazą magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km 

od granicy Gminy Krempna. Wyposażenie bazy magazynowo - transportowej, wyposażenie 

pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń 

powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 

2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122). Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres 

obowiązywania umowy dysponować pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji 

umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający 

mieszanie się odpadów. W dyspozycji Wykonawcy winno być co najmniej: dwa pojazdy 

przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

 dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 

 jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

13.2  Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia przez 

wykonawcę posiadały aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, 

ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane 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 2013r. 

poz. 122). 

13.3. Wykonawca do 14 dni po podpisaniu umowy winien: 

 przekazać szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi, 

 umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo - transportowej,  

w szczególności stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności 

działania systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego. 

14. Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w trakcie 

trwania umowy, a w szczególności: 

14.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), 

14.2. Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 1439), 

14.3. Uchwały Nr IX/66/2019 RADY GMINY Krempna z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna. 
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14.4. Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Krempna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, oraz Uchwały Rady Gminy Krempna Nr XX/137/2012 w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

14.5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 122), 

14.6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 104 poz.868), 

14.7. Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i Uchwały Nr XXX/551/17/ 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 

15. kody CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów 

  90512000-9 - Usługi transportu odpadów 

  90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. 


