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Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/058/2020         Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 euro 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z obiektów 

niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego. 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych: niesegregowanych 

(zmieszanych) 20 03 01, wielkogabarytowych 20 03 07, budowlano - remontowych 17 01 07, zielonych 20 02 01 z obiektów 

niemieszkalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na terenie Tomaszowa Lubelskiego wraz z 

dostarczeniem pojemników na powyższe odpady, zgodnie z lokalizacją i ilością wskazaną w poniższym harmonogramie 

wywozu odpadów: 

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane zgodnie z harmonogramem 

Lp. Lokalizacja Ilość 

Kontenerów 

Pojemność Częstotliwość 

odbioru 
UWAGI 

1 Lwowska 80 1 7m³ Odbiór odpadów 

na zgłoszenie 

telefoniczne 

Kontener KP-7- 

zakryty, 6 otworów 

wrzutowych 

wyposażonych w 

klapy. 

2 Lwowska 120 1 7m³ Odbiór odpadów 

na zgłoszenie 

telefoniczne 

Kontener KP-7- 

zakryty, 6 otworów 

wrzutowych 

wyposażonych w 

klapy. 

Odpady odbierane po wcześniejszym telefonicznym zleceniu potrzeby ustawienia odpowiedniego pojemnika na 

odpady w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę 

Lp. Rodzaj odpadu max ilość jednostka Częstotliwość 

odbioru 
UWAGI 

1 Odpady wielkogabarytowe 1 tona Odbiór odpadów 

na zgłoszenie 

telefoniczne 

Poj. KP-7 

2 Odpady budowlano-remontowe 1 tona Odbiór odpadów 

na zgłoszenie 

telefoniczne  

Worek typu Big Bag 

1m³ 

- Pojemniki podstawia Wykonawca  

- Faktury: wystawiane za wykonane usługi wystawiane w miesiącu w którym miała miejsce realizacja usługi 

- Faktura za wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych będzie wystawiana za wykonane usługi 
wystawiana w miesiącu w którym miała miejsce realizacja usługi, oraz będzie zawierała załącznik opisujący ilość 
wywiezionych odpadów, lokalizację odbioru oraz rodzaj odpadów 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. należytego i terminowego wykonywania usługi, będącej przedmiotem umowy 

2. dostarczenia bez dodatkowych opłat pojemników na odpady komunalne i ustawienia ich we wskazanych przez 

Zamawiającego miejscach 
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3. wywozu odpadów komunalnych z pojemników umieszczonych we wskazanych lokalizacjach dla nieruchomości zgodnie z 
częstotliwością przedstawianą przez Zamawiającego. 

4. wymiany lub naprawy uszkodzonych pojemników na każde zgłoszenie zamawiającego bez dodatkowych opłat 

5. niezwłocznego uzupełnienia pojemników w przypadku kradzieży lub zaginięcia 

6. wystawiania z nieruchomości pojemników z zawartością odpadów komunalnych oraz ustawiania ich po opróżnieniu 
ponownie w ustalonej lokalizacji 

7. oczyszczania miejsca usytuowania pojemników zaśmieconego przy załadunku nieczystości 

8. postawienia kontenerów na odpady wielkogabarytowe i budowlano-remontowe we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie i miejscu po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania 

9. przestrzegania przepisów BHP, ppoż i innych obowiązujących przepisów podatkowych 

10. wykonywanie usługi zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi w tym zakresie i przepisami o ochronie środowiska 

11. wystawiania dokumentów- protokołów odbioru, zleceń wykonania, poleceń odbioru potwierdzających każdorazowy 
odbiór odpadów stanowiących podstawę do wystawiania faktur 

12. wystawiania odrębnych faktur dla poszczególnych punktów odbioru odpadów 

Zamawiający zobowiązuje się do : 

1.wyznaczenia miejsc ustawienia pojemników na twardym podłożu oraz zapewnienia swobodnego dostępu w trakcie odbioru 

odpadów 

2. nieprzemieszczania pojemników na inny teren bez uzgodnienia z Wykonawcą 

3. terminowego regulowania wynagrodzenia Wykonawcy 

4. uzgodnienia z Wykonawcą miejsc ustawienia pojemników na odpady zmieszane i kontenerów z 3 dniowym wyprzedzeniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


