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załącznik nr 1 do SIWZ 

GPR.271.17.2017 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów, w sposób zapewniający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulęgających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy  

z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2017 r, 

poz. 1289), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwała 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie 

uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z 

uwzględnieniem lat 2018 – 2023 z załącznikami i zmianami oraz przepisami Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tczów.  Usługa obejmuje odbieranie  

i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych. 

Charakterystyka Gminy Tczów: 

Powierzchnia gminy wynosi 7213  ha. 

Ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały:   4957 

Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Tczów wynosi 1115 

 

L.p. Miejscowość Liczba gospodarstw domowych 

Jednoosobowe  Pozostałe   

1 Bartodzieje 18 112 

2 Borki 13 90 

3 Brzezinki Nowe 10 45 

4 Brzezinki Stare 15 98 

5 Janów 27 90 

6 Józefów 8 32 

7 Julianów 2 2 

8 Kazimierzów 2 17 

9 Lucin 15 51 
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10 Podzakrzówek 8 69 

11 Rawica Józefatka 1 16 

12 Rawica Kolonia 3 31 

13 Rawica Nowa 0 42 

14 Rawica Stara 0 42 

15 Tczów 15 146 

16 Tynica 5 50 

17 Wilczy Ług  1 17 

18 Wincentów 1 21 

 RAZEM: 144 971 

 OGÓŁEM  
1115 

 

 

1. Rodzaje odbieranych i zagospodarowanych odpadów. 

Rodzaje odpadów, które podlegają odbieraniu i zagospodarowaniu w ramach usługi 

świadczonej przez Wykonawcę, przedstawiono poniżej: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2) odpady z selektywnej zbiórki, w tym: 

- papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe, 

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bez podziału na szkło bezbarwne i kolorowe, 

- metale i tworzywa sztuczne, 

- odpady biodegradowalne, z uwzględnieniem bioodpadów, 

- odpady wielkogabarytowe, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- zużyte opony do średnicy 1650 mm, 

- odpady niebezpieczne. 

2. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z terenu gminy Tczów łącznie odebrano  

365,700 Mg odpadów. 

3.Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki 

Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego użyczenia pojemników do gromadzenia 

zmieszanych odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery), które zostaną ustawione  

w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez właściciela nieruchomości na czas 

trwania umowy. Dotyczy to również nowych nieruchomości, jeśli pojawią się w trakcie 

realizacji zamówienia.  
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Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym leży po stronie Wykonawcy.  

Mechaniczne uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego obchodzenia się Wykonawcy  

z pojemnikami (zarówno dostarczonymi przez Wykonawcę, jak i będących własnością 

właściciela nieruchomości lub gminy), będą naprawiane przez Wykonawcę we własnym 

zakresie lub na jego koszt. Na czas naprawy, Wykonawca podstawi inny podobny pojemnik 

bez obowiązku zapłaty przez Zamawiającego.  

Wykonawca ma  również obowiązek dostarczyć do każdego gospodarstwa domowego  

worki na odpady surowcowe i odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l   

o następujących ujednoliconych kolorach: 

1) niebieski – z przeznaczeniem na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe, 

2) żółty – z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne, 

3) zielony – z przeznaczeniem na szkło, 

4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, z uwzględnieniem bioodpadów, 

5) czarny - odpady komunalne zmieszane. 

Przed pierwszym odbiorem należy wyposażyć właściciela nieruchomości w pakiet startowy 

worków na odpady segregowane i zmieszane  – wynosić będzie po jednym worku z każdego 

koloru. Przy każdorazowym odbiorze worków z każdego punktu odbioru Wykonawca 

zobowiązany jest do pozostawienia za każdy odebrany napełniony worek danej frakcji 

odpadów nowy worek pusty.  

Pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l dla rodzin od 1 do 4 osobowych 

i 240 l ( lub 120 x 2) dla rodzin od 5 i więcej osobowych należy dostarczyć bezpośrednio do 

każdego gospodarstwa domowego w terminie do 31.03.2018 r. Do czasu dostarczenia 

pojemników na odpady komunalne zmieszane Wykonawca zapewni worki koloru czarnego. 

Natomiast wykaz rodzin 1-4 osobowych i rodzin 5 i więcej osobowych przekaże Zamawiający 

po podpisaniu umowy. 

1. Pojemnik z tworzywa sztucznego na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l 

/ 240 l powinien: 

1) być kompletny i zdatny do użytkowania, 

2) być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie, 

3) być wyposażony w kółka, 

4) posiadać szczelnie zamykaną klapę,  

5) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie, 

6) posiadać nadruk/oznaczenie określające jakie odpady w nich umieszczać. 

       2.  Worki na odpady segregowane i zmieszane powinny : 

1. mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie, 

2. posiadać mocny i trwały zgrzew, 

3. być wykonane z surowca LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów, 

4. posiadać nadruk określający jakie odpady należy w nich umieszczać. 
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3. Raz na kwartał Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Urzędu Gminy po 100 

worków każdego rodzaju + czarne worki ze ściągaczem na odpady komunalne 

zmieszane celem udostępnienia ich mieszkańcom. 

Worki do gromadzenia selektywnie gromadzonych frakcji odpadów jak i zmieszanych 

zapewnia Wykonawca i wkalkulowuje ich koszt w cenę oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od wykonawcy dokumentu potwierdzając 

wytrzymałość worków.  

 

4. Odbiór i częstotliwości odbioru odpadów: 

- odpady zmieszane komunalne - odbiór 1 raz w miesiącu,  

- odpady z selektywnej zbiórki  gromadzone w kolorowych workach, w tym odpady ulegające 

biodegradacji - odbiór 1 raz w miesiącu,  

- odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku, 

- zużyte baterie i akumulatory – 2 razy w roku, 

- zużyte opony do średnicy 1650 mm – 1 raz w roku, 

- zużyte baterie – systematycznie do specjalnych pojemników usytułowanych na terenie gminy, 

- odbiór innych odpadów (budowlano-remontowe), w zależności od potrzeb, po uprzednim  

uzgodnieniu z Wykonawcą za odpłatnością na indywidualne zgłoszenia. 

Inne odpady, tj.: odpady niebezpieczne, odpady biodegradowalne z uwzględnieniem 

bioodpadów będą przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

(PSZOK) 

Mieszkańcy są zobowiązani do wystawienia pojemnika oraz worków do drogi umożliwiającej 

dojazd środkiem transportu przez Wykonawcę.  

 

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – Wykonawca jest 

obowiązany odbierać odpady zgromadzone w punkcie selektywnego zbierania odpadów . 

 

PSZOK będzie umożliwiał odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,  

a w szczególności:  

- zużyte baterie i akumulatory – w ilości ok. 50 kg/rok., 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ok. 3 Mg/rok., 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe – ok. 2 Mg/rok., 

- zużyte opony – ok. 4 Mg/rok, 

- odpady biodegradowalne, z uwzględnieniem bioodpadów – ok. 1 Mg/rok, 

-odpady niebezpieczne (np.: przeterminowane lekarstwa, chemikalia, świetlówki, opakowania 

po farbach i lakierach), – ok. 0,5 Mg/rok.  

Ponadto będzie umożliwiał odbiór odpadów zebranych selektywnie, w sytuacji, gdy ich 

przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe. 
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PSZOK zostanie wyposażony w kontenery KP-7 ( o pojemności 7 m3), będące własnością 

zamawiającego. Zostaną one w sposób jednoznaczny oznakowane, na jaką frakcje odpadów  

komunalnych są przeznaczone oraz kontener o poj. 23 m3będący własnością Wykonawcy. 

Wykonawca dostarczy 3 sztuki pojemników na odpady niebezpieczne, odpowiednio 

oznakowane. 

 

Organizacja i prowadzenie PSZOK-u leżą po stronie Zamawiającego. Wykonawca będzie 

zobowiązany na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego w ciągu 48 godzin do odbioru frakcji 

odpadów zgromadzonych w PSZOK. 

 

Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych na 

terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Tczów odbywać się 

będzie w kontenerach i pojemnikach: 

 

1. odpady zbierane selektywnie ( papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, opakowania 

wielomateriałowe ) – 4 kontenery o poj. min. 5 m3 z otworami klapowymi, 

2. odpady biodegradowalne, z uwzględnieniem bioodpadów – 1 kontener o poj. 7 m3 z 

otworami klapowymi, 

3. odpady wielkogabarytowe - 1 kontener o poj. min. 23 m3 otwarty, 

4. zużyte opony - 1 kontener o poj. 7 m3 z otworami klapowymi, 

5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 kontener o poj. 7 m3 z otworami klapowymi, 

6. baterie i akumulatory – 1 pojemnik o pojemności 120 l, 

7. przeterminowane leki – 1 pojemnik o pojemności 120 l, 

8. pozostałe odpady niebezpieczne ( chemikalia, świetlówki, opakowania po farbach  

i lakierach) -1 pojemnik o pojemności 120 l, 

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odpadów odebranych z Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub 

unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie 

Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania 

odpadów. 

 

6. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami; w tym: 

ustawą prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach oraz ustawą o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. 

(Dz. U z 2013 r. poz. 122) wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy z dn. 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). 
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2) Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości  

i porządku podjętym uchwałą Rady Gminy Tczów. 

3) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych 

z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 

maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia 

masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 

4) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie  

do stosowania się do europejskich norm zarządzania środowiskiem, pod nadzorem osoby 

posiadającej kwalifikacje w zakresie prawidłowego stosowania tych norm, stosując określone 

procedury 

5) Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzanie 

półrocznych sprawozdań, zawierających: 

a) informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oraz sposobie ich 

zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane  

od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

b) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

−  przekazanych do składowania na składowisku odpadów, 

− nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; 

c) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 

d) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób 

niezgodny z regulaminem (w tym mimo zadeklarowania nie zbierają selektywnie odpadów). 

e) Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego poinformowania 

Zamawiającego o nieruchomościach, na których właściciel: w ogóle nie wystawia pojemników 

lub worków z odpadami komunalnym. 

6) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: 

a) w terminie składania faktur - wykaz wszystkich posesji, od których zostały odebrane odpady 

komunalne w poszczególnych miesiącach danego kwartału. 

b) w terminie składania kolejnych faktur - wykaz posesji, które nie były zamieszczone we 

wcześniejszych wykazach, a odebrano z nich w bieżącym okresie odpady komunalne oraz 

wykaz posesji, od których zaprzestano odbierać odpady komunalne; 

c) na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kopie dowodów dostarczania odpadów 

do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania 

odpadów. 

7) Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu dwa razy w roku sprawozdania z ilości 

odebranych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów. Sprawozdanie obejmować będzie każde 
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półrocze wykonywanej usługi. Sprawozdanie winno być sporządzone na obowiązującym druku 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 

realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016r., poz. 934) 

Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do końca miesiąca następującego po 

danym półroczu. 

8) Protokoły wykonania usług oraz wykazy, o których mowa powyżej, należy przekazywać 

Zamawiającemu w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca, którego dotyczą. 

9) Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających 

wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami 

i przepisami prawa, 

10) W zakresie wymagań dotyczących pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne  oraz worków na odpady surowcowe , tj.: szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 

makulaturę i tekstylia, odpady z tworzyw sztucznych i metali: 

a) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów jest obowiązkiem 

Wykonawcy 

b) Obowiązkiem Wykonawcy będzie również odebranie dostawionych przy pojemnikach 

worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi – właściciele 

nieruchomości zamieszkałych mają możliwość dostawienia worków, w przypadku gdy 

pojemność pojemnika będzie niewystarczająca. 

c) wyposażenie nieruchomości w worki jest obowiązkiem Wykonawcy. 

11) Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie  

odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do:  

a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania 

odbioru,  

b) uprzątnięcia rozsypanych odpadów wokół pojemników, worków i odbierania odpadów  

z miejsc ich gromadzenia.  

12) Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd 

do punktów odbioru odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych 

remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego, obfitych opadów śniegu 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 uzgodnionym z Zamawiającym,  

a Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie mieszkańców. 

13) Powiadomienie Gminy w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca 

odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne  

i niezwłocznie powiadomić o tym Gminę w przeciągu 3 dni pocztą elektroniczną na adres: 

odpady@tczow.pl oraz w bieżącym protokole wykonania usług. 

14) W zakresie częstotliwości i sposobu odbioru odpadów komunalnych: 

mailto:osp@tczow.pl
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Wykonawca będzie odbierał poszczególne frakcje odpadów komunalnych z częstotliwością 

i w sposób zgodny z obowiązującym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Tczów” oraz zapisami pkt. 4 

15) W zakresie dotyczącym harmonogramu wywozu odpadów komunalnych: 

a) zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie harmonogramu w formie kalendarza po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, 

b)wykonawca ma sporządzić harmonogram zapewniający regularność i powtarzalność 

odbierania odpadów tak by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie 

odpadów do odebrania,  

c) zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram w formie kalendarza Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć mieszkańcom przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych, 

dotyczy to również nowych nieruchomości, jeśli pojawią się w trakcie realizacji umowy, 

d)wykonawca dostarcza harmonogram w formie kalendarza w ilości odpowiadającej liczbie 

gospodarstw domowych na terenie Gminy Tczów podanej przez Zamawiąjącego, 

e) Wykonawca ma również obowiązek dostarczenia w/w harmonogramu w formie kalendarza 

nowo powstałym gospodarstwom domowym w ciągu roku. 

f) Harmonagram odbioru odpadów komunalnych w formie kalendarza należy uzgodnić  

i dostarczyć na tych samych zasadach w kolejnych latach trwania umowy. 

16) Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian 

jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady 

śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne. We wszystkich przypadkach zmiana 

harmonogramu nastąpi po co najmniej ustnym, uzgodnieniu między stronami. Zmiana 

harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 

17) W zakresie zagospodarowania odpadów: 

a) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi,  

tj. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), 

b) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 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 (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 1987). 

 

6. INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

1. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości: 

1) W zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, 

gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości 

minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, 
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b) użytkowania pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny być we 

właściwym stanie technicznym i prawidłowo oznakowane oraz wyposażone w system: 

 monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, 

umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 

o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz 

 czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiający 

weryfikację tych danych;  

c) odbierania i transportowania odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie 

z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 

2017, poz., 1260 z późn. zm..); transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami 

ciężarowymi; 

d) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed 

wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu; 

e) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja 

sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być 

myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

2) Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów przewidzianych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

3) Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku  

z realizacją przedmiotu umowy. 

 

 

 

7. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Przy podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy listę gospodarstw  domowych do 

obsługi. 

 

 

 

 


