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GIK.271.16.2019 

Załącznik nr 4  do SIWZ  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na 

 

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  

z terenu gminy Suchożebry. 

 

ROZDZIAŁ I.  Postanowienia wstępne 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchożebry. 

2. Wykaz nieruchomości, o których mowa w pkt 1, stanowią załącznik nr 3 do umowy (załącznik 

nr 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia). 

3. Zakres przedmiotu zamówienia, w całym okresie realizacji zamówienia, obejmuje odbieranie 

z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w gminie Suchożebry: 

1) niesegregowanych odpadów komunalnych, 

2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny obejmujących: 

a) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury,  

b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,  

c) metale oraz opakowania z metali,  

d) opakowania wielomateriałowe, 

e) szkło i opakowania ze szkła 

 z zastrzeżeniem, że odpady wymienione w ppkt b, c i d będą zbierane łącznie w jednym  

worku,  

3) odpady ulegające biodegradacji – kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia 

zwierzęcego, 

4) odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone, 

4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbierania, powstających na nieruchomościach 

zamieszkałych pozostałych frakcji odpadów komunalnych, które nie zostały wymienione w ust. 

3. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odpadów komunalnych, wyszczególnionych  

w ust. 3 do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Utylizacji 

Odpadów Spółka z o. o. w Siedlcach ul. Sokołowska 2, Wola Suchożebrska, 08-125 

Suchożebry, wymienionej w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 4/19 z dnia  

22 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami  

dla województwa mazowieckiego 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 1462), 

6. szacowaną masę odpadów komunalnych do odbioru w ciągu okresu obowiązywania umowy 

zawiera tabela nr 1: 
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        tabela nr 1  

lp kategoria odpadów komunalnych 

Prognozowana 

masa odpadów 

dla całego 

okresu trwania 

umowy  

[Mg] 

1 niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) 366 

2 papier (15 01 01; 20 01 01) 15 

3 
tworzywa sztuczne i metale (15 01 02; 15 01 

04; 15 01 05; 20 01 39; 20 01 40) 
100 

4 szkło (15 01 07; 20 01 02) 90 

5 BIO odpady (20 01 08, 20 02 01) 44 

  SUMA 615 

 

ROZDZIAŁ II. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia będzie sporządzał roczne 

sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm,) i przekazywał  

je Zamawiającemu do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.  

2. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu raport miesięczny z wykonania przedmiotu 

zamówienia w danym miesiącu, zawierający w szczególności: 

a)  informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych wraz 

z podaniem kodów odpadów – w wersji papierowej, 

b) informacje o liczbie i rodzaju worków do zbierania odpadów komunanych wydanych  

w danym miesiącu – w wersji papierowej,  

c) wykaz adresów nieruchomości, z których odebrano odpady komunalne, których właściciele 

nie dopełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  i  Regulaminu, lub 

nieruchomości, na których powtarza się sytuacja przepełnienia pojemników do zbierania 

odpadów komunalnych – w wersji elektronicznej; 

Za niezgodny z Regulaminem sposób zbierania odpadów na nieruchomościach, na których 

zbieranie odpadów komunalnych odbywa się w sposób selektywny uważa się, sytuację, gdy: 

- w strumieniu niesegregowanych odpadów komunalnych znajduje się więcej niż 20 % 

odpadów wyszczególnionych w rozdziale I ust. 3 pkt 2-4, 

- w przypadku zabudowy jednorodzinnej, w terminach odbioru odpadów selektywnie 

zbieranych nie są wystawiane worki z selektywnie zebranymi poszczególnymi frakcjami 

odpadów, 

- w przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdy w pojemnikach/workach przeznaczonych 

do zbierania danej frakcji odpadów komunalnych znajdują się odpady innej frakcji 

odpadów komualnych lub odpady niesegregowane. 

Do ww. wykazu należy dołączyć dokumentację opisową i fotograficzną umożliwiającą 

jednoznaczne zidentyfikowanie nieprawidłowości i identyfikację miejsca, daty, właściciela 

nieruchomości. 
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d) wykaz adresów nieruchomości, z których zaprzestano odbierać odpady komunalne, 

z podaniem przyczyny tego faktu – w wersji papierowej, 

e) informacje o napotkanych problemach, w tym reklamacjach usługi i podjętych środkach 

zaradczych. 

3. Raport miesięczny, o którym mowa w ust. 2, jest podstawą do podpisania przez Zamawiającego 

protokołu należytego wykonania umowy za dany miesiąc. Raport miesięczny należy przedłożyć 

Zamawiającemu do 7 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca, którego raport dotyczy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację związaną z wykonywaniem 

przedmiotu umowy, potwierdzającą wykonywanie usługi zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i przepisami 

prawa oraz okazać ją na każde żądanie Zamawiającego, w czasie trwania umowy. 

5. W zakresie wymagań dotyczących worków na odpady komunalne, Wykonawca zapewnia: 

1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki na niesegregowane odpady komunalne, o 

minimalnej pojemności 120 l, w przypadku gdy niruchomości nnie są wyposażone w pojemniki 

na niesegregowane odpady komunalne, 

2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w komplet worków na odpady komunalne zbierane 

selektywnie, spełniające wymagania określone  w Regulaminie; 

Komplet worków na odpady komunalne zbierane selektywnie zawiera: 

a) worek na papier i tekturę w ilości – 2 szt., 

b) worek na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe w ilości – 3 szt., 

c) worek na szkło w ilości – 2 szt. 

a) worki na odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone  w ilości – 2 szt. na jeden 

miesiąc; 

Po każdorazowym odbiorze worków z odpadami selektywnie zebranymi, Wykonawca 

dostarcza właścicielom nieruchomości nowe worki, w liczbie odpowiadającej liczbie 

odebranych worków. W przypadku, gdy zapotrzebowanie mieszkańców danej nieruchomości 

na worki na odpady jest większe od ilości wskazanej w pkt 5, należy umożliwić nieodpłatny 

odbiór dodatkowych worków w siedzibie Wykonawcy, 

6. Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do odbierania 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z uchwałą  

Rady Gminy Suchożebry Nr XIV/98/2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, z terenu gminy Suchożebry i zagospodarowania tych odpadów. 

7. Warunkiem odbioru z nieruchomości zamieszkałych odpadów niesegregowanych i odpadów 

selektywnie zbieranych, jest ich zbieranie w sposób określony w uchwale Nr XIV/97/2019 Rady 

Gminy Suchożebry z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Suchożebry.  

8. Wykonawca będzie odbierał poszczególne frakcje odpadów komunalnych,  

z minimalną częstotliwością wskazaną w tabeli nr 2 
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tabela nr 2 

 

ODPADY 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH w okresie od 01.01.2020 do 

31.03.2020 i od 01.11.2020 do 31.12.2020 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU 

ODPADÓW KOMUNALNYCH w okresie 

od 01.04.2020  do 31.10.2020 

ZABUDOWA ZABUDOWA 

JEDNORODZINNA WIELORODZINNA JEDNORODZINNA WIELORODZINNA 

niesegregowane odpady 

komunalne 
jeden raz w miesiącu 

jeden raz na dwa 

tygodnie 

jeden raz na dwa 

tygodnie 

 jeden raz   

w tygodniu 

papier i tektura, 

opakowania z papieru           

i tektury 

jeden raz w miesiącu 
dwa razy w miesiącu 

 
jeden raz w miesiącu 

dwa razy w miesiącu 

 

tworzywa sztuczne, 

opakowania z tworzyw 

sztucznych, metale, 

opakowania z metali 

oraz opakowania 

wielomateriałowe 

jeden raz w miesiącu 
dwa razy w miesiącu 

 
jeden raz w miesiącu 

dwa razy w miesiącu 

 

szkło i opakowania ze 

szkła 
jeden raz w miesiącu 

dwa razy w miesiącu 

 
jeden raz w miesiącu 

dwa razy w miesiącu 

 

odpady ulegające 

biodegradacji  
jeden raz w miesiącu 

jeden raz na dwa 

tygodnie 

jeden raz na dwa 

tygodnie 

 jeden raz   

w tygodniu 

 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania odpadów komunalnych wysypanych z pojemników, 

worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbierania odpadów.  

10. Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości Wykonawca jest 

zobowiązany do kontroli rodzaju odpadów i zgodności ich zbierania z przeznaczeniem pojemnika 

lub worka. 

11. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, nie zbiera odpadów w sposób selektywny, 

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich odpadów komunalnych z danej 

nieruchomości jako niesegregowanych. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 

właściciela nieruchomości o zarejestrowaniu przez Wykonawcę nieprawidłowego zbierania 

odpadów komunalnych. 

12. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zbiera odpady komunalne w pojemnikach lub workach 

nieoznakowanych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest poinformować właściciela 

nieruchomości o zarejestrowaniu przez Wykonawcę nieprawidłowego zbierania odpadów 

komunalnych. Nieprawidłowości w zbieraniu odpadów komunalnych nie zwalniają Wykonawcy  

z obowiązku odbioru wszystkich odpadów komunalnych.  

13. Informacje,  o których mowa w punktach 11, 12 Wykonawca będzie przekazywał właścicielom 

nieruchomości w formie ulotki informacyjnej. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i dokumentowania stwierdzonych 

przypadków nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, w szczególności:  
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1) nieprawidłowości w zbieraniu odpadów komunalnych w sposób selektywny,  

2) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach nieoznakowanych przez 

Wykonawcę,  

15. Wykonawca ma obowiązek dokumentowania nieprawidłowości, o których mowa w punkcie 14, 

poprzez wykonanie zdjęć lub zapisów wideo, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie 

nieprawidłowości i identyfikację miejsca, daty oraz nieruchomości, na której została 

zarejestrowana nieprawidłowość.  

16. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest nie mieszać 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, 

tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań z metali, opakowań 

wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, odpadów biodegradowalnych  

z niesegregowanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Zakazuje 

się ponadto mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 

17. Wykonawca jest obowiązany odebrać odpady zbierane selektywnie jako odpady niesegregowane, 

jeżeli w danej frakcji odpadów zbieranych selektywnie znajdują się odpady niesegregowane lub 

odpady innych frakcji niż wynika to z oznakowania danego pojemnika lub worka. Takie przypadki 

należy uwzględnić w raporcie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału. 

18. Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego, właściciela lub zarządcę 

nieruchomości zamieszkałej o stwierdzonych naruszeniach Regulaminu w zakresie sposobu 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na danej nieruchomości zamieszkałej. 

Wykonawca każdorazowo wykona dokumentację fotograficzną zakresu naruszenia Regulaminu. 

19. Wykonawca odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów 

przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy 

następujący po dniu wolnym. 

20. Wykonawca opracuje harmonogram odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych w 2020 r. i przedłoży Zamawiającemu, w wersji papierowej do akceptacji przed 

rozpoczęciem realizacji zamówienia, w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. 

21. Harmonogram powinien określać szczegółowy plan odbierania niesegregowanych odpadów 

komunalnych, odpadów selektywnie zebranych, odpadów biodegradowalnych, terminy i godziny 

świadczenia przedmiotowych usług, przy uwzględnieniu m.in. zróżnicowanego tempa napełniania 

pojemników w zależności od pory roku oraz potrzeb właścicieli nieruchomości. 

22. Wykonawca uwzględni w harmonogramie konieczność zwiększenia częstotliwości odbierania 

odpadów komunalnych w dni poprzedzające: Dzień Wszystkich Świętych, Święta Bożego 

Narodzenia i Święta Wielkanocne oraz bezpośrednio po ich zakończeniu, w celu zapewnienia 

utrzymania czystości i należytego porządku w miejscach zbierania odpadów komunalnych na danej 

nieruchomości zamieszkałej.  

23. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają zachowania formy pisemnej oraz uprzedniego 

powiadomienia Zamawiającego.  
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24. Wykonawca będzie zobowiązany umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej  

i eksponować go przez cały czas, na jaki został przygotowany. Zamawiający umieści harmonogram 

na własnej stronie internetowej. 

25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie powierzonych czynności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

26. Wykonawca przy przekazywaniu odpadów Zagospodarowującemu odpady zobowiązuje się do 

przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach  

ul. Sokołowska 2, Wola Suchożebrska, 08-125 Suchożebry i innych wytycznych i poleceń 

pracowników Zagospodarowującego odpady. 

 

ROZDZIAŁ III. Prawo opcji 

1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa 

opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do 

odbioru, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do 

wartości określonej w §7 ust. 1 umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona 

każdorazowo do wartości z §7 ust. 1 umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian 

i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. 

2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia 

usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które 

Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od zrealizowania odbioru 

odpadów o wartości stanowiącej 90% wartości umowy, określonej w §7 ust. 2 umowy.  

3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość 

zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach 

Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem 

wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego 

oświadczenia. 

4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również 

nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu 

niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź 

zaniechaniu zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. 

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, 

stanowiące sumę iloczynów aktualnie obowiązującej średniej ważonej stawek jednostkowych za 

odbiór poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie odebranych 

i przetransportowanych rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 

8% do łącznej wartości określonej w §7 ust. 2 umowy. 
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ROZDZIAŁ IV.  Wymagania dotyczące posiadanych pojazdówi urządzeń,  niezbędnych do 

wykonywania przedmiotu zamówienia 

1) Wykonawca w całym okresie objętym niniejszym zamówieniem musi posiadać wyposażenie 

umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w ilości co 

najmniej: 

tabela 3  

 Rodzaj pojazdów 
Liczba jednostek/sztuk 

wymagana przez Zamawiającego  

przystosowany do odbierania 

niesegregowanych odpadów komunalnych 

oraz odpadów biodegradowalnych  

2 

przystosowany do odbierania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych  
2 

do odbierania odpadów bez funkcji 

kompaktującej 
1 

 

2)  Pojazdy, o których mowa wyżej powinny być przystosowane do odbierania poszczególnych 

frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów.  

3) Wszystkie pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, znakiem 

logo Wykonawcy, nazwą jego firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy, 

winny być zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do 

ruchu. 

4) Wykonawca zapewnia odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez: 

a) zabezpieczenie pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym wydostawaniem się  

na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 

b) mycie i dezynfekcję pojazdów i urządzeń z częstotliwością gwarantującą zapewnienie ich 

właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, oraz posiadanie aktualnych 

dokumentów potwierdzających wykonanie tych czynności, 

c) opróżnienie pojazdów z odpadów na koniec każdego dnia roboczego oraz parkowanie 

pojazdów wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. 

5) Wykonawca zapewnia pojazdy o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem  

i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników 

atmosferycznych na odpady nimi przewożone. 

6) Wykonawca zapewnia wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu 

z odpadów komunalnych wysypanych w trakcie wykonywania usługi odbierania odpadów 

komunalnych.  

7) Wykonawca świadczący usługi powinien zapewnić odbiór odpadów komunalnych 

z nieruchomości i miejsc o utrudnionym dojeździe. 

8) Wykonawca zapewnia: 

a) wyposażenie pojazdów w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 

satelitarnego (GPS) -  umożliwiający jednoczesne łączenie się z tym samym pojazdem przez 
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Wykonawcę i Zamawiającego, trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 

o położeniu pojazdu i miejscach postojów, 

b) wyposażenie pojazdów w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów  

–  umożliwiające weryfikację tych danych, 

c) przechowywanie danych o położeniu pojazdów, pochodzących z systemu monitoringu,  

od dnia ich zapisania do końca trwania umowy, 

d) zamontowanie i zabezpieczenie urządzeń peryferyjnych systemu GPS w taki sposób, aby nie 

można było dowolnie ich instalować w różnych pojazdach; wszelkie zmiany w tym zakresie 

wymagają zgody Zamawiającego, 

e) serwisowanie systemu oraz jego oprogramowania w taki sposób, aby Zamawiający mógł 

korzystać z niego bez przeszkód przez cały okres trwania umowy, 

f) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie funkcjonowania systemu 

GPS w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy,  

g) w przypadku zakłóceń pracy systemu GPS, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 72 

godzin usunąć awarię pracy systemu. Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Zamawiającego o zakłóceniach w pracy systemu GPS w dniu stwierdzonej awarii. Termin 

72 godzinny na usunięcie awarii będzie liczony od momentu zgłoszenia awarii. 

 

ROZDZIAŁ V. Wymagania formalne 

Wykonawca obowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia do spełnienia następujących wymagań: 

1) posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzonego Wójta Gminy 

Suchożebry w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 

2) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na kwotę nie niższą niż 50.000 zł. 

W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia lub 

polisy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy, 

Wykonawca obowiązany jest do przedkładania w terminie 3 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy, 

kopii kolejnych umów lub polis, tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia. 

 

ROZDZIAŁ VI.  Inne wymagania 

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego  

o okolicznościach utrudniających prawidłowe wykonanie usługi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż  w terminie 2 dni 

od dnia otrzymania zapytania. 

3. Wykonawca wyznaczy koordynatora, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować 

bezpośrednio w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7.30 do 15.30. Koordynator 
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będzie odpowiadał za nadzorowanie ze strony Wykonawcy wykonywania przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny i elektroniczny co najmniej w godzinach  

7.30 – 15.30 w dni robocze (poniedziałek – piątek) celem przyjmowania zgłoszeń i interwencji 

od Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy i przekazywaniem odebranych odpadów 

komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu 

Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Siedlcach ul. Sokołowska 2, Wola Suchożebrska,  

08-125 Suchożebry na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wymaga, aby osoby bezpośrednio uczestniczące                              

w wykonaniu zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. 

zm.). 

7. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wśród osób, wymienionych w ust. 6, w dniu 

zawarcia umowy nie ma oraz podczas jej trwania nie będzie, osób zatrudnionych w oparciu 

o stawki niższe niż minimalne. 


