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SZCZEGÓŁOWY OPIS   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy  Murów  gromadzonych  w  sposób  selektywny  i  zmieszany  od  właścicieli 
nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych  na  których  produkowane  są   odpady 
komunalne.  Nieruchomości niezamieszkałe to np.:(  nieruchomości w których prowadzona 
jest  działalność  gospodarcza,  przedsiębiorstwa,  obiekty  kultu  religijnego,  boiska,  obiekty 
kulturalne,  oświatowe  i  inne).  Usługa  obejmuje  również  dostawę  pojemników  i  worków 
przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych.

1. Charakterystyka gminy Murów
1) Powierzchnia;

powierzchnia Gminy Murów wynosi 159,7 km2

2) Ogólne dane administracyjne; Gmina wiejska, która obejmuje następujące miejscowości: 
Bukowo, Dębiniec, Grabczok, Mańczok,  Grabice,  Święciny, Kały, Kęszyce, Młodnik, 
Murów,Nowe  Budkowice,  Okoły  ,  Czarna  Woda,  Radomierowice,  Stare  Budkowice, 
Morcinek, Wojszyn , Zagwiździe.

3) Dane dotyczące mieszkańców i rodzaju zabudowy:
a) liczba  osób  zameldowanych  ogółem-  5.507  osób  w  tym  w  miejscowościach: 

Bukowo 216 ; Dębiniec 369; Grabczok 308; Mańczok 8; Grabice 86; Kęszyce 3; Kały 
317; Młodnik 92;Murów 1334; Nowe Budkowice 360; Okoły 61; Czarna Woda 27, 
Kupilas 8; Radomierowice 219; Bożejów 16; Stare Budkowice 1111; Morcinek 72; 
Wojszyn 59; Święciny  53; Zagwiździe 790.

b) liczba  nieruchomości  z  których  będą  odbierane  odpady  komunalne:  1449,  w  tym 
zamieszkałych 1332 i niezamieszkałych na których wytwarzane są odpady komunalne 
117. Liczby te są podano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości odpadów 
(85% nieruchomości) i wcześniej zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych 
(ponad  90%  nieruchomości  z  terenu  gminy).  Szacuje  się,  że  łączna  liczba 
nieruchomości  z  których  będą  odbierane  odpady  może  się  zwiększyć  względem 
podanej do 10%.

c) na terenie gminy występuje zabudowa   jednorodzinna  oraz zabudowa wielorodzinna,
d) liczba  osób  zamieszkałych  (wg  złożonych  deklaracji  o  wysokości  odpadów)  w 

zabudowie jednorodzinnej 3482, w zabudowie wielorodzinnej w miejscowości Murów 
378 (stan na dzień 7.05.2013r.).

    
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

1) Właściciele  nieruchomości  gromadzić  będą  odpady  w  następujących  rodzajach 
pojemników:

 worki o objętości od 80l do 120l,
 pojemniki o objętości: 110l, 120l, 240l i 1100l,
 kontenery KP-7 o poj. 7000l,

2) Kolorystyka  pojemników  do  selektywnej  zbiórki  (worków  i  pojemników)  będzie 
następująca:
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 kolor niebieski - makulatura,  w tym kartony i  opakowania wielowarstwowe po 
napojach

 kolor zielony - szkło oraz opakowania ze szkła za wyjątkiem stłuczki szklanej
 kolor żółty - tworzywa sztuczne, w tym opakowania po produktach spożywczych i 

puszki po napojach
 kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji i zielone, dopuszcza się worki do 

zbierania odpadów w innym kolorze pod warunkiem, że będą one oznakowane co 
do zawartości.

 kolor czarny - pozostałe odpady po segregacji w tym niesegregowane. Dopuszcza 
się worki do zbierania odpadów w innym kolorze pod warunkiem, że będą one 
oznakowane co do zawartości.

Dopuszcza  się  pojemniki  na  odpady  zbierane  selektywnie  w  kolorze  czarnym  z 
kolorową klapą lub dużym, widocznym kolorowym napisem z oznaczeniem frakcji. Na 
pojemniku należy umieścić również nazwę Wykonawcy.

Pojemniki  do gromadzenia odpadów zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach 
wskazanych  przez Zamawiającego.  Worki  na makulaturę,  szkło i  i  tworzywa sztuczne 
zapewni  wykonawca.  Pojemniki  oraz  worki  zapewni  Wykonawca  i  wyposaży 
nieruchomości  nieodpłatnie.

3) Częstotliwości i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
a) zabudowa jednorodzinna – teren zamieszkały,
Na  terenie  zabudowy  jednorodzinnej  obowiązywać  będzie  gromadzenie  odpadów  w 
systemie pojemnikowo – workowym „u źródła”.

 niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  gromadzone  będą  
w pojemnikach o objętości 110l, 120l lub 240l a częstotliwość ich odbioru wynosi 
1 raz na 2 tygodnie lub 1 raz na 4 tygodnie w zależności od liczby mieszkańców. 
Właściciel  wyposaży  nieruchomość  w  wymieniony  pojemnik  na  odpady 
zmieszane w kolorze czarnym lub zostanie mu on dostarczony przez wykonawcę. 
Wykaz  nieruchomości  z  których  będą  odbierane  odpady  z  zaznaczeniem  do 
których  nieruchomości  trzeba  będzie  podstawić  pojemnik  oraz  częstotliwość 
odbioru  odpadów  z  przed  nieruchomości  przekazana  będzie  Wykonawcy 
najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz będzie raz w miesiącu aktualizowana i 
przekazywana Wykonawcy.

 odpady zbierane w sposób selektywny (makulatura,  tworzywa sztuczne i szkło) 
gromadzone  będą  w  oznaczonych  workach  o  pojemności  od  80  do  120l. 
Dopuszcza się zbieranie i odbieranie odpadów w workach innych kolorów pod 
warunkiem,  że  worki  te  będą  opisane  w  sposób  czytelny,  umożliwiający  ich 
identyfikację  co  do  zawartości,  a  przeźroczystość  pozwalała  będzie  na  ocenę 
zawartości  worka.  Częstotliwość  odbioru  tych  odpadów  wynosi  1  raz  na  4 
tygodnie. Worki zapewni Wykonawca.

 odpady biodegradowalne gromadzone będą w workach o pojemności  od 80 do 
120l  lub  w  pojemnikach  120l  lub  240l  i  odbierane  będą  od  właścicieli  z 
częstotliwością raz na 4 tygodnie. Pojemniki zapewni wykonawca. 

b) zabudowa wielorodzinna – teren zamieszkały
 niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  gromadzone  będą  

w pojemnikach o objętości 1100l lub KP-7 o objętości do 7000l a częstotliwość 
ich odbioru wynosi 1 raz na tydzień.  Zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 
01)  zbierane  będą  do  pojemników  ustawionych  w  przeznaczonych  do  tego 
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miejscach  uzgodnionych  z  zarządcą  zabudowy  wielorodzinnej.  Wykaz 
nieruchomości  z  których  będą  odbierane  odpady  z  zaznaczeniem  do  których 
nieruchomości  trzeba  będzie  podstawić  pojemnik  oraz  częstotliwość  odbioru 
odpadów z przed nieruchomości przekazana będzie Wykonawcy najpóźniej w dniu 
podpisania  umowy oraz  będzie  raz  w  miesiącu  aktualizowana  i  przekazywana 
Wykonawcy.

 odpady zbierane w sposób selektywny (makulatura,  tworzywa sztuczne i szkło) 
gromadzone będą w oznaczonych pojemnikach o objętości 120l, 240l lub 1100l. 
Częstotliwość  odbioru  tych  odpadów wynosi  1  raz  na  4  tygodnie.  Selektywna 
zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się 
będzie do pojemników z podziałem na 3 frakcje (makulatura – kolor niebieski, 
tworzywa sztuczne – kolor żółty i szkło – kolor zielony). Pojemniki te zapewnia 
Wykonawca i dostarczy je w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Ilość miejsc 
do  gromadzenia  odpadów  oraz  ilość  niezbędnych  pojemników  Zamawiający 
dostarczy  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  oraz  będzie  raz  w  miesiącu 
aktualizowana i przekazywana Wykonawcy.

 odpady  biodegradowalne  gromadzone  będą  w  oznakowanych  pojemnikach  o 
objętości 120l lub 240l i odbierane będą od właścicieli z częstotliwością raz na 4 
tygodnie. Pojemniki te zapewnia Wykonawca i dostarczy je w miejsca wskazane 
przez Zamawiającego.

c) nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne
 niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  gromadzone  będą  

w pojemnikach o objętości  120l,  240l,  1100l lub KP-7 o objętości  do 7000l  a 
częstotliwość ich odbioru wynosi  1 raz na 2 tygodnie.  Wykaz nieruchomości z 
których będą odbierane odpady z zaznaczeniem do których nieruchomości trzeba 
będzie  podstawić  pojemnik  przekazana  będzie  Wykonawcy  najpóźniej  w  dniu 
podpisania  umowy  oraz  będzie  raz  w  miesiącu  aktualizowana  i  przekazywana 
Wykonawcy.

 na terenie nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będzie system mieszany 
pojemnikowo-workowy zbiórki segregowanych odpadów komunalnych, odpady te 
(makulatura,  tworzywa  sztuczne  i  szkło)  gromadzone  będą  w  oznaczonych 
workach o pojemności od 80 do 120l. lub pojemnikach o objętości 120l, 240l lub 
1100l.  Częstotliwość  odbioru tych  odpadów wynosi  1  raz  na 4 tygodnie.  Ilość 
miejsc  do  gromadzenia  odpadów  oraz  ilość  niezbędnych  pojemników 
Zamawiający dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz będzie raz w 
miesiącu aktualizowana i przekazywana Wykonawcy.

 odpady  biodegradowalne  gromadzone  będą  w  oznakowanych  pojemnikach  o 
objętości 120l lub 240l i odbierane będą od właścicieli z częstotliwością raz na 4 
tygodnie. Pojemniki te zapewnia Wykonawca i dostarczy je w miejsca wskazane 
przez Zamawiającego

4) Wykonawca  dostarczy  specjalistyczne  pojemniki  na  przeterminowane  lekarstwa 
(zamykane  w  kolorze  czerwonym  o  pojemności  min.  30l.)  zbierane  w  aptekach. 
Pojemniki z przeterminowanymi lekarstwami odbierane będą z Aptek z częstotliwością 1 
raz na 3 miesiące. Wykaz aptek Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej w dniu 
podpisania umowy.

5) Poza systemem pojemnikowym i workowym odbierane będą odpady:
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
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 meble i inne odpady wielkogabarytowe
 budowlane i rozbiórkowe 

Odbieranie  mebli,  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytych  opon,  zużytego  sprzętu 
elektrycznego  i  elektronicznego,  będzie  następować  podczas  zbiórek  objazdowych  z 
częstotliwością raz na pół roku

Odbieranie odpadów niebezpiecznych (kod odpadu: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15* , 20 
01 17, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27* , 16 02 15*, 20 01 27* , 20 01 19*, 
20 01 80, 20 01 21*, 20 01 31* , 20 01 32, 15 01 10*  , 16 06 04, 16 06 05, 13 02 04* , 13 02 
05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*.) będzie następować z częstotliwością 1 dzień w roku, 
w każdej z następujących miejscowości: Murów, Grabczok, Stare Budkowice i Zagwiździe.. 
Odbieranie  odpadów  nastąpi  w  ruchomym  punkcie  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych 
komunalnych, obsługiwanym przez pracownika wykonawcy, dostępnym w godzinach 11:00-
17:00.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia 
lub pozwolenia na budowę odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości w kontenerze lub 
worku typu big-bag, dostarczonym przez Wykonawcę na żądanie Zleceniodawcy.

Zamawiający zastrzega  jednocześnie,  iż  zmiana  częstotliwości  odbioru odpadów może 
nastąpić  w  przypadku  zmiany  zapisów  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na 
terenie gminy Murów.

3.    Charakterystyka  zapotrzebowania  na  pojemniki  i  worki  przeznaczone  do  zbiórki   
odpadów komunalnych oraz ich ilości:

1) charakterystyka worków:
 materiał– folia polietylenowa LDPE,
 pojemność – od 80 do 120 dm3, 
 kolor: makulatura – kolor niebieski, tworzywa sztuczne – kolor żółty, szkło – kolor 

zielony,
 grubość – zapewniająca wytrzymałość, co najmniej 60 mikronów,
 nadruk – jednostronny, kolor nadruku kontrastujący z kolorem worka z nazwą i nr 

telefonu Wykonawcy 
2) szacowane ilości potrzebnych worków w trakcie trwania umowy (1 rok):

 kolor niebieski – 18 200
 kolor żółty – 18 200
 kolor zielony – 18 200
 kolor brązowy – 200

3) charakterystyka pojemników:
 materiał – tworzywo PE-HD (polietylen) lub blacha stalowa (KP-7)
 pojemność – 120, 240, 1100 l, 7000l (KP-7)
 kolor  czarny  –  odpady  zmieszane,  kolor  niebieski  -  makulatura,  kolor  żółty  - 

tworzywa sztuczne,  kolor zielony – szkło. Dopuszcza się pojemniki na odpady 
zbierane selektywnie w kolorze czarnym z kolorową klapą lub dużym, widocznym 
kolorowym napisem na przedzie pojemnika z oznaczeniem frakcji i nazwą firmy.

 nadruk – kolor nadruku kontrastujący z kolorem pojemnika z nazwą Wykonawcy
3)  szacowane  zapotrzebowanie  na  pojemniki  na  odpady  wg złożonych  deklaracji 
(dane  z  ponad  90%  nieruchomości  z  terenów  zamieszkałych  i  ponad  60% 
nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady), w nawiasie podano 
przewidywaną maksymalną zmianę w trakcie trwania umowy:

a) pojemniki na odpady zmieszane
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 pojemności 120 l – 627 szt. (+20%)
 pojemności 240 l – 20 szt. (+20szt.)
 pojemności 1100 l – 46 szt. (+20szt.)
 pojemności 7000 l – 2 szt. (+2szt.)

b)  pojemniki  na  odpady  segregowane  –  do  dnia  7  maja  2013  roku  zgłoszono 
zapotrzebowanie  na  7  kompletów  pojemników  1100  l.  na  odpady  segregowane 
(łącznie 21 pojemników). Przewiduje się następujące zapotrzebowanie na pojemniki:

 pojemność 120 l – 150 szt. w tym po 50 szt. na makulaturę, szkło i plastik
 pojemność 240 l – 15 szt. w tym po 5 szt. na makulaturę, szkło i plastik
 pojemność 1100 l – 45szt. w tym po 15 szt. na makulaturę, szkło i plastik
 pojemniki na odpady biodegradowalne 120l. – 30 szt.
 pojemniki na odpady biodegradowalne 240l. – 5 szt.

4.   Szacowana ilość odpadów komunalnych  

W tabeli przedstawiono liczbę (w Mg) odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy 
Murów w latach 2010, 2011 i 2012

2010r.* 2011r.* 2012r.
Odpady zmieszane 650,0 474,0 748,5
Odpady 
wielkogabarytowe

6,0 20,1 47,6

Papier  i  tektura  (w  tym 
odp. biodegradowalne)

14,2 28,6 25,7 (18,2)

Szkło 19,0 30,6 38,3
Tworzywa sztuczne 12,2 17,7 37,9
Odpady  budowlane i
 rozbiórkowe

brak danych 16,6 28,1

Odpady biodegradowalne 0 0 0
Łącznie 701,4 587,6 926,1
*  Mniejsza  ilość  zebranych  zmieszanych  odpadów  komunalnych  w  latach  2010  i  2011 
spowodowana  była  brakiem  ujęcia  w  sprawozdaniach  około  20  nieruchomości 
niezamieszkałych oraz spółdzielni mieszkaniowej DOM (194 lokali mieszkalnych)
W  2012  roku  podczas  mobilnej  zbiórki  odpadów  komunalnych-niebezpiecznych  zebrano 
łącznie 102 kg tych odpadów.

Porównanie zebranych odpadów w Mg zebranych w I kwartale 2012 i I kwartale 2013 roku.

Na podstawie zebranych danych Zamawiający przewiduje, że w trakcie trwania umowy ilość 
zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów nie zmieni się w porównaniu do 
roku 2012r.

5. Obowiązki Wykonawcy

I kwartał 2012 I kwartał 2013r.
Odpady zmieszane 213,8 209,9
Odpady wielkogabarytowe 0,5 0,0
Papier i tektura    
(w tym odp. biodegradowalne)

8,7
6,2

5,3
3,9

Szkło 8,12 10,3
Tworzywa sztuczne 14,7 6,0
Odpady budowlane i rozbiórkowe 4,5 0,0
Łącznie 250,3 Mg 231,5 Mg
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1) Wykonawca  ma  obowiązek  do  dnia  26  czerwca  2013  r.  lub  w  terminie  do  10  dni 
roboczych  od  dnia  podpisania  umowy  wyposażyć  właścicieli  nieruchomości  w  worki 
niezbędne  do  gromadzenia  odpadów  zbieranych  w  sposób  selektywny  oraz  miejsc 
gromadzenia  odpadów  wskazanych  w  wykazie  nieruchomości  dostarczonym 
Wykonawcy.  Na  potwierdzenie  dostarczenia  pojemników  Wykonawca  przedłoży 
Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i 
podpisem właściciela  bądź jego przedstawiciela.  W przypadku  niemożności  spełnienia 
tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  wskaże on Zamawiającemu te 
przyczyny  na  piśmie  i  udokumentuje  ich  zaistnienie.  Za  przyczyny  niezależne  od 
Wykonawcy można będzie uznać w szczególności  co najmniej  dwukrotne nie zastanie 
właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępie co najmniej 3 dniowym w 
godzinach 7.00 – 20.00. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie cyklicznie 
wyposażał w nowe, puste worki do odpadów segregowanych właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z 
harmonogramem  odbioru  odpadów  z  poszczególnych  nieruchomości  w  sposób 
umożliwiający  prawidłowe  gromadzenie  odpadów  segregowanych  przez  właścicieli 
nieruchomości i sprawne funkcjonowanie systemu w gminie.

2) Wykonawca jest  zobowiązany do weryfikowania poprawności  prowadzonej  segregacji. 
W przypadku  gdy  właściciel  nieruchomości,  który  zdeklarował  się  na  gromadzenie 
odpadów w sposób selektywny a gromadzi odpady zmieszane lub prowadzi segregację 
niezgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Murów, Wykonawca jednokrotnie informuje właściciela, co powinno znajdować 
się w wyznaczonym worku lub pojemniku oraz sporządza dokumentację fotograficzną lub 
opisową,  stanowiącą  materiał  do  prowadzonego  w  następstwie  stwierdzenia 
niedopełnienia  obowiązku  segregacji  postępowania  administracyjnego,  a  także 
wprowadza informację o nieruchomości na stosowną listę, którą systematycznie uzupełnia 
i w terminach miesięcznych przedkłada, Zamawiającemu.

3) Wykonawca zobowiązuje się  do utrzymania  właściwego stanu higieniczno–sanitarnego 
i porządkowego miejsc zbierania odpadów, w szczególności poprzez zabranie odpadów 
dostawionych  w  workach  leżących  przy  pojemniku  z  odpadami  komunalnymi 
zmieszanymi,  jak  również  przedstawienie  Zamawiającemu  informacji  (jeden  raz  w 
miesiącu) dotyczących miejsc odbioru tego rodzaju worków (adres nieruchomości i ilość 
dostawionych  worków),  które  to  informacje  zostaną  wykorzystane  na  potrzeby 
wewnętrznych, gminnych postępowań kontrolnych.

4) W przypadku zgłoszenia nieodebrania odpadów w terminie wskazanym w harmonogramie 
bądź  innego  przypadku  niewykonania  obowiązków  wynikających  z  umowy,  w 
szczególności niedostarczenia worków lub niezapewnienia właściwego stanu higieniczno-
sanitarnego  i  porządkowego  miejsc  zbierania  odpadów,  strony  zgodnie  ustalają,  że 
przypadki te zostaną rozpatrzone w ramach postępowania reklamacyjnego. Wykonawca 
jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji,  nie później  jednak, niż w 
ciągu 24 godzin od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia faxem, telefonicznie 
lub drogą mailową. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji  należy niezwłocznie 
przekazać Zamawiającemu faxem na numer 77 4214032 lub adres e-mail przedstawiciela 
Zamawiającego wskazanego do kontaktu.

5) Opracowanie  dla  terenu  całej  Gminy  Murów  i  przedłożenie  w  formie  pisemnej 
Zamawiającemu  do  akceptacji  harmonogramu  odbioru  poszczególnych  rodzajów 
odpadów,  który  zawiera  w  szczególności  informację  o  terminach  wywozu  odpadów 
zmieszanych,  selektywnych,  wielkogabarytowych i  niebezpiecznych,  adresie i  telefonie 
Wykonawcy usługi odbioru odpadów, a także numer konta gminy do wniesienia opłaty i 
terminy jej zapłaty. Harmonogramy wywozu na 2013 rok należy przedstawić do wglądu 
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Zamawiającemu w terminie do 30.06.2013 roku - na 2013 rok i do 01.12.2013 roku - na 
rok  2014.  Dostarczenie  opracowanych  harmonogramów  wywozu  odpadów  na  każdą 
nieruchomości na terenie gminy Murów Wykonawca dostarczy w terminach: na rok 2013 
- do 3.7.2013 r, na rok 2014 - do 5.1.2014 roku. Harmonogram umieszczony będzie przez 
Zamawiającego na jego stronie internetowej. 

6) Harmonogram  winien  być  sporządzony  z  uwzględnieniem  wymagań  określonych  w 
uchwale  nr XXIV/150/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Murów oraz uchwale nr XXVI/164/2013 z dnia 25 
kwietnia  2013r.  w sprawie określenia  sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

7) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania 
poszczególnych  rodzajów  odpadów  i  dystrybucję  innych  dokumentów  związanych  z 
Systemem  Gospodarki  Odpadami  w  Gminie  Murów,  o  ile  nie  wymagają  one 
potwierdzenia odbioru,

8) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru 
odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

9) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazywania  odebranych  od  właścicieli 
nieruchomości  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych  oraz 
pozostałości  z  sortowania  odpadów komunalnych  przeznaczonych  do  składowania  do 
instalacji  regionalnej  a  w  przypadku  nieczynnej  instalacji  regionalnej  do  zastępczej 
regionalnej  instalacji  do  przetwarzania  odpadów komunalnych,  właściwej  dla  regionu 
centralnego  w  Województwie  Opolskim,  zgodnie  z  uchwałą  Sejmiku  Województwa 
Opolskiego  Nr  XX/272/2012  z  dnia  28  sierpnia  2012r.  w sprawie  wykonania  „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego  na lata 2012-2017.

10) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości 
selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  do  instalacji  recyklingu  i  odzysku 
odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 
17  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012r.  o  odpadach  (Dz.U.  z  2013r.  poz.  21)  lub 
samodzielnego ich przetworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia własnych pracowników zajmujących się 
wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy oraz w identyfikatory,

12) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  osiągnięcia  w  danym  roku  kalendarzowym  w 
odniesieniu  do  masy  odebranych  przez  siebie  odpadów  komunalnych  poziomów 
recyklingu , przygotowania do ponownego zużycia i odzysku innymi metodami: papieru, 
metalu, tworzyw sztucznych , szkła, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w 
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi 
metodami  niektórych  frakcji  odpadów  komunalnych.  Osiągnięcia  przez  Wykonawcę 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane będą na 
podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu.

13) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi również w przypadku kiedy dojazd do 
nieruchomości  jest  utrudniony,  w  szczególności  w  przypadku:  złych  warunków 
atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości  itp. 
W takich  przypadkach  nie  przysługują  roszczenia  z  tytułu  wzrostu  kosztów realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

14) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  naprawy  lub  wymiany  pojemników  i  kontenerów 
ustawionych  przez  Wykonawcę  na  odpady  w przypadku  uszkodzenia  lub  zniszczenia 
pojemników  z  winy  Wykonawcy   na  własny  koszt.  W  przypadku  uszkodzenia  lub 
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zniszczenia takiego pojemnika z przyczyn za które odpowiada właściciel nieruchomości, 
Wykonawca dostarczy nowy pojemnik na koszt właściciela nieruchomości. O zdarzeniach 
tych Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminach miesięcznych.

15) System  odbierania  odpadów  komunalnych  nie  obejmuje  odpadów  poprodukcyjnych 
powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

16) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  szczegółowej  dokumentacji  w  wersji 
papierowej  i  elektronicznej,  związanej  z  działalnością  objętą  zamówieniem,  i 
przekazywanie jej Zamawiającemu w systemie miesięcznym, w terminie do 10-tego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem, tj.:
a) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, z 

podziałem na nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i wielorodzinne
b) wskazanie  nieruchomości  na  których  odpady  zbierane  są  w  sposób  niezgodny  z 

Regulaminem  i  złożonymi  do  Zamawiającego  deklaracjami  (w  tym  nie  zbierają 
selektywnie  odpadów)  w  odniesieniu  do  danych  udostępnianych  cyklicznie  przez 
Zamawiającego.  Informacja  winna  być  uzupełniona  o  opis  lub  dokumentację 
fotograficzną  umożliwiającą  weryfikację  nieprawidłowości  i  będącą  dowodem  w 
postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez gminę Murów,

c) przekazanie kart przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów odebranych w danym 
miesiącu  i  przekazanych  do  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  oraz  innych 
dokumentów  potwierdzających  ilość  odebranych  odpadów  komunalnych  oraz  tras 
przejazdu,

17) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  zasad  poufności  co  do  informacji 
pozyskanych  w  związku  z  realizacją  Umowy,  w  szczególności  do  przestrzegania 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym należytego zabezpieczenia i 
ochrony  tych  danych.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  pozyskanych  danych  w 
żaden inny sposób lub w innym celu niż wykonywania umowy, w szczególności zakazuje 
się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.

18) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  organizacji  i  prowadzenie  przez  okres  realizacji 
zamówienia telefonicznego Centrum Obsługi  Klienta  poprzez udostępnienie połączenia 
telefonicznego dla właścicieli nieruchomości, w ramach którego będą oni mogli składać 
wnioski i skargi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (poza dniami 
ustawowo  wolnymi  od  pracy).  Informację  o  działalności  Centrum  Obsługi  Klienta 
Wykonawca zawrze w harmonogramie.

6.Wymagania  w  zakresie  transportu  i  używania  pojazdów  do  realizacji  przedmiotu 
zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Odbierania  i  transportowania  odpadów  pojazdami  bezpylnymi  i  kontenerowymi 
zgodnie  z  przepisami  art.  61  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997r.  Prawo  o  ruchu 
drogowym  (  Dz.  U.  z  2005r.  Nr  108,  poz.  908  z  późn  zm.):  transport  odpadów 
wielkogabarytowych może odbywać się pojazdami ciężarowymi.

2) Użytkowania pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług: pojazdy te winne być 
we  właściwym  stanie  technicznym  i  oznakowane  w  sposób  czytelny  i  widoczny, 
umożliwiający  łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy,  poprzez  umieszczenie  na  nich 
nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

3) Zapewnienia  przez  cały  czas  trwania  umowy  dla  właściwej  realizacji  przedmiotu 
umowy  dostatecznej  ilości  środków  technicznych,  gwarantujących  terminowe  i 
jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi.

4) Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej:
 dwoma samochodami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
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 dwoma pojazdami do odbierania odpadów selektywnie zbieranych
 jednym pojazdem do odbierania odpadów ulegających biodegradacji
 jednym pojazdem do odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 jednym pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z 

odpadami
5) Wykonawca  zapewni  pojazdy  zastępcze  o  zbliżonych  parametrach  w  razie  awarii 

pojazdów  do odbioru odpadów komunalnych
6) Wykonawca zobowiązany jest  do spełniania  przez cały okres realizacji  przedmiotu 

zamówienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska 
z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  ( Dz. U. z 2013r. poz. 122) w 
szczególności dotyczących: 
 utrzymania  odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania  odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  urządzeń  do  odbierania  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 zapewnienia  odpowiedniego  usytuowania  i  wyposażenia  bazy  magazynowo-
transportowej

 spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów
 posiadania  wyposażenia  umożliwiającego  odbieranie  odpadów komunalnych  od 

właścicieli  nieruchomości  oraz  zapewnienia  jego  odpowiedniego  stanu 
technicznego

 ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  wobec Zamawiającego  i  osób trzecich  za 
szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe przy okazji realizacji lub w 
związku z realizacją przedmiotu umowy.

7) Porządkowanie  terenu  zanieczyszczonego  odpadami  i  innymi  zanieczyszczeniami 
wysypanymi  z  pojemników ,  kontenerów, worków i pojazdów w trakcie  realizacji 
usługi wywozu.

8) Zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę, a także przed 
wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu w trakcie transportu.
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