Załącznik nr 21 do SIWZ
Nr ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/MZGO/2019

UMOWA NR …………..
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
zawarta dnia…….........w ……
pomiędzy:
Gmina Dąbrowa Górnicza
Ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Al. J. Piłsudskiego 34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32/264-46-23, Fax: 32/264-71-99
NIP: 629-246-26-89, REGON: 276255312
reprezentowanym przez: Dyrektora Zakładu – Janusza Nowińskiego,
zwaną dalej Zamawiającym
oraz
………………………………………
………………………………………
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności
gospodarczej pod numerem…………………….
posiadającym NIP: …………… REGON: ..................
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:
§1
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
1986 z późn. zm., dalej jako „ustawa” lub „Pzp”.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nr ZP/1/MZGO/2019 przeprowadzonym w trybie przetargu ograniczonego
Zamawiający udziela zamówienia na usługę pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa
Górnicza”, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą
cenową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część umowy.
§2
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do świadczenia na rzecz
Zamawiającego następujących usług:
1) Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa
Górnicza. W rzeczowy szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem publicznym wchodzą
czynności opisane w § 3.
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2) Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy
Dąbrowa Górnicza. W rzeczowy szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem publicznym
wchodzą czynności opisane w § 4 i 5.
3) Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów. W rzeczowy szczegółowy zakres prac
objętych zamówieniem publicznym wchodzą czynności opisane w § 5.
4) Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów. W rzeczowy szczegółowy
zakres prac objętych zamówieniem publicznym wchodzą czynności opisane w § 6.
5) Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie.
W rzeczowy szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem publicznym wchodzą czynności
opisane w § 7.
6) Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
w tym pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, w należytym stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym. W rzeczowy szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem
publicznym wchodzą czynności opisane w § 8.
7) Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów. W rzeczowy szczegółowy
zakres prac objętych zamówieniem publicznym wchodzą czynności opisane w § 9.
8) Udostępnianie kontenerów na odpady ulegające biodegradacji tj. rozdrobione gałęzie
i krzewy, liście, kwiaty, skoszona trawa itp., kod odpadu 20 02 01 oraz ich odbiór. W rzeczowy
szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem publicznym wchodzą czynności opisane
w § 10.
9) Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody. W rzeczowy szczegółowy zakres prac
objętych zamówieniem publicznym wchodzą czynności opisane w § 11.
10) Transport odpadów w tym odpadów niebezpiecznych zebranych od mieszkańców Dąbrowy
Górniczej z trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO) do Gminnego Punktu Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), a następnie odbiór i ich zagospodarowanie w sposób
zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701), a także odbiór przeterminowanych
i niewykorzystanych leków z aptek. W rzeczowy szczegółowy zakres prac objętych
zamówieniem publicznym wchodzą czynności opisane w § 12.
11) Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta (POK). W rzeczowy szczegółowy zakres prac objętych
zamówieniem publicznym wchodzą czynności opisane w § 13.
12) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych. W rzeczowy szczegółowy zakres prac
objętych zamówieniem publicznym wchodzą czynności opisane w § 14.
13) Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W rzeczowy szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem publicznym wchodzą czynności
opisane w § 15.
14) Inne usługi objęte przedmiotem zamówienia, nie wymienione w punktach 1-13 zadania
Wykonawcy określone w § 16.
§3
W ramach usługi świadczenia odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy
Dąbrowa Górnicza Wykonawca jest zobowiązany do:
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1) Odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdej ilości wytworzonych odpadów
komunalnych.
2) Odbioru od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyłącznie ilości odpadów
komunalnych zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z zastrzeżeniem § 10 pkt 8.
3) Odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie w pojemnikach
i workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Dąbrowa
Górnicza.
4) Odbioru od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zmieszanych odpadów komunalnych
wyłącznie w pojemnikach zgodnych z Regulaminem, oraz oznaczonych znacznikami RFID.
5) Systematycznego, zgodnego z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
6) Zamawiający wskazuje, że zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem na
następujące frakcje:
a) papier,
b) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
c) szkło,
d) zmieszane odpady komunalne,
e) odpady zielone (dotyczy nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie
jednorodzinnej i budynkach wielolokalowych),
f) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe (dotyczy nieruchomości zamieszkałych,
zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej i budynkach wielolokalowych).
7) Odbierania zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z częstotliwością:
a) 1 raz na dwa tygodnie - dla nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie
jednorodzinnej,
b) 3 razy w tygodniu - dla nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w budynkach
wielolokalowych. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą właściciela nieruchomości
możliwe jest zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów z zastrzeżeniem, że nie może
odbywać się on rzadziej niż 1 raz na tydzień,
c) minimum 1 raz w miesiącu - dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (zwane w dalszej części Umowy jako nieruchomości
niezamieszkałe). Przyjmuje się, że odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będzie
odbywał się z częstotliwością 1 raz w tygodniu.
8) Odbierania odpadów gromadzonych selektywnie, wskazanych w § 3 pkt 6 lit. a, b, c, e, f, oraz
lit. g, od właścicieli nieruchomości z częstotliwością:
a) 1 raz w miesiącu – dla nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie
jednorodzinnej, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w podziale na
następujące frakcje: papier, tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi
i metalem oraz szkło, gromadzone w workach,
b) 1 raz w miesiącu – dla nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie
jednorodzinnej, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zielonych gromadzonych
w workach - w okresie od 1 listopada do 31 marca,
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c) 1 raz na 2 tygodnie – dla nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie
jednorodzinnej, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zielonych gromadzonych
w workach - w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
d) 1 raz na 2 tygodnie – dla nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie
jednorodzinnej, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji, gromadzonych w pojemnikach 0,12m3,
e) minimum 1 raz w miesiącu - dla nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w budynkach
wielolokalowych, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w podziale na
następujące frakcje: papier, tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi
i metalem oraz szkło, gromadzonych w pojemnikach. Przyjmuje się, że odbiór odpadów
komunalnych gromadzonych selektywnie w systemie pojemnikowym (pojemniki typu
dzwon) w budynkach wielolokalowych odbywać się będzie ze średnią częstotliwością 2 razy
w miesiącu, natomiast odbiór odpadów gromadzonych selektywnie w systemie siatkowym
(pojemniki siatkowe) 1 raz w tygodniu, a w wyjątkowych przypadkach 2 razy w tygodniu,
z zastosowaniem pojazdu wyposażonego w system HDS,
f) 1 raz w miesiącu – dla nieruchomości niezamieszkałych, Wykonawca zobowiązany jest do
odbioru odpadów w podziale na następujące frakcje: papier, tworzywa sztuczne wraz
z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem oraz szkło, gromadzonych w pojemnikach
lub workach. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek właściciela nieruchomości oraz
Zamawiającego możliwe jest zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów z zastrzeżeniem,
że nie może odbywać się on częściej niż dwa razy w tygodniu,
g) 2 razy w tygodniu – dla nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie
wielorodzinnej, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji, gromadzonych w pojemnikach 0,12m3, 0,24m3, 0,36m3, oraz 1,1m3,
h) odbioru odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w budynkach
wielolokalowych, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w okresie od 1 maja do
30 listopada, w systemie zgłaszania dyspozycji przez Zamawiającego na podstawienie
kontenera,
i) odbioru odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców nieruchomości
zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej. Wykonawca zobowiązany jest
do odbioru odpadów dwa razy w roku. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona
jest w sezonie wiosennym i jesiennym,
j) odbioru odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców nieruchomości
zamieszkałych, zlokalizowanych w budynkach wielolokalowych. Wykonawca zobowiązany
jest do odbioru odpadów z częstotliwością 2 razy w tygodniu.
9) Mycia i dezynfekcji za pomocą pojazdu o zamkniętym obiegu wody tzw. śmieciarko-myjki
pojemników do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji w okresie od 1
kwietnia do 31 października z częstotliwością:
a) 1 raz w miesiącu – dla nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie
jednorodzinnej, Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji pojemników po
odbiorze odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,
b) 1 raz na dwa tygodnie – dla nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie
wielorodzinnej, Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji pojemników po
odbiorze odpadów kuchennych ulegających biodegradacji,
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10) Zamawiający zastrzega, że tworzywa sztuczne będą gromadzone wraz z metalem oraz
opakowaniami wielomateriałowymi.
11) Zamawiający zakazuje Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właściciela nieruchomości.
Zamawiający zakazuje mieszania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Dąbrowa
Górnicza z odpadami odebranymi z terenu innej gminy.
12) Usługi będą realizowane przez Wykonawcę stosującego praktyki, procedury, procesy i zasoby
służące rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz
zarządzaniu aspektami środowiskowymi, w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na
środowisko naturalne. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało
wykonane przez Wykonawcę z zastosowaniem wdrożonych unijnych i krajowych standardów
zarządzania środowiskowego, czego potwierdzeniem będzie spełnianie przez Wykonawcę
wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25
listopada 2009r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania
i audytu we wspólnocie (EMAS).
13) Zamawiający wskazuje, że odbiór odpadów może być prowadzony we wszystkie dni tygodnia,
w godz. od 6:00 do 22:00, z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
14) Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy zgodnie z harmonogramem dzień odbioru odpadów
przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować usługę
odbioru odpadów w ciągu 7 dni poprzedzających ten dzień lub 7 dni następujących po tym dniu.
15) Zamawiający wskazuje, że odbieranie odpadów (udostępnionych w godzinach od 6:00 do 22:00
w dniu odbioru odpadów) z nieruchomości, o których mowa poniżej, prowadzone będzie
w następujący sposób:
a) z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej - odpady
odbierane będą z miejsca ich wystawienia przed posesję lub z boksów, których usytuowanie
czyni zadość wymogom prawa budowlanego i umożliwia swobodny dostęp do pojemników
bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości prywatnej,
b) z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w budynkach wielolokalowych - odpady
odbierane będą z boksów przeznaczonych do gromadzenia odpadów, pomieszczeń
gospodarczych oraz pojemników zlokalizowanych na przyległych do nieruchomości placach
gospodarczych lub innych miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów,
c) z nieruchomości niezamieszkałych - odpady odbierane będą z miejsca ich wystawienia przed
posesję lub z terenu posesji po umożliwieniu wjazdu na jej teren.
16) Zamawiający wskazuje, że odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych
w zabudowie jednorodzinnej, odbierane będą w pojemnikach/workach opisanych poniżej, tj.:
a) pojemnik koloru czarnego lub antracytowego z pokrywą, o pojemności 0,12m3, 0,24m3 lub
1,1m3 do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych,
b) worek koloru niebieskiego o pojemności 0,12m3 do gromadzenia papieru,
c) worek koloru żółtego o pojemności 0,12m3 do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali
i opakowań wielomateriałowych,
d) worek koloru zielonego o pojemności 0,12m3 do gromadzenia szkła,
e) worek koloru brązowego o pojemności 0,12m3 do gromadzenia odpadów zielonych.
f) pojemnik koloru brązowego z pokrywą, o pojemności 0,12m3, do gromadzenia odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji (oznakowanym systemem RFID).
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17) Zamawiający wskazuje, że odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych
w budynkach wielolokalowych odbierane będą w pojemnikach i kontenerach określonych
poniżej, tj.:
a) pojemnik koloru czarnego lub antracytowego z pokrywą, o pojemności 0,24m 3, 1,1m3 lub
pojemnik stalowy z pokrywą o pojemności 1,1m3 lub kontener o pojemności 7m3, do
gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.
b) pojemnik koloru niebieskiego typu „dzwon” o pojemności od 1,5m3 do 2,5m3 (oznakowany
systemem RFID) do gromadzenia papieru,
c) pojemnik koloru żółtego typu „dzwon” o pojemności od 1,5m3 do 2,5m3 lub pojemnik
siatkowy o pojemności do 3,2m3 (oznakowany systemem RFID) do gromadzenia tworzyw
sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
d) pojemnik koloru zielonego typu „dzwon” o pojemności od 1,5m3 do 2,5m3 (oznakowany
systemem RFID) do gromadzenia szkła,
e) kontener o pojemności 5m3 lub 7m3 do gromadzenia odpadów zielonych.
f) pojemnik koloru brązowego z pokrywą, o pojemności 0,12m3, 0,24m3, 0,36m3 lub 1,1m3, do
gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (oznakowany systemem
RFID).
18) Zamawiający wskazuje, że odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych odbierane
będą wyłącznie w pojemnikach/workach określonych poniżej, tj.:
a) pojemnik koloru czarnego lub antracytowego z pokrywą, o pojemności 0,12m3, 0,24m3, 1,1m3
lub pojemnik stalowy z pokrywą o pojemności 1,1m3 (oznakowany systemem RFID) lub
kontener o pojemności 7m3, a także kontenery o pojemności 3m3, 4m3, 5m3 lub
prasokontenery o pojemności od 7m3 do 32m3 do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych,
b) worek koloru niebieskiego o pojemności 0,12m3 lub pojemnik koloru niebieskiego
o pojemności 1,1m3 (oznakowany systemem RFID) do gromadzenia papieru,
c) worek koloru żółtego o pojemności 0,12m3 lub pojemnik koloru żółtego o pojemności 1,1m3
(znakowany systemem RFID) do gromadzenia tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami
wielomateriałowymi oraz metalem,
d) worek koloru zielonego o pojemności 0,12m3 lub pojemnik koloru zielonego o pojemności
1,1m3 (oznakowany systemem RFID) do gromadzenia szkła.
19) Liczba obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych może ulec
zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu o maksymalnie 20%. Zmiana taka nie będzie stanowić
podstawy zmiany umowy bądź wynagrodzenia Wykonawcy.
§4
W ramach świadczenia usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających
na terenie gminy Dąbrowa Górnicza Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Osiągnięcia minimum, w okresie realizacji niniejszej umowy, poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w wysokości wskazanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14
grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167).
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2) Osiągnięcia w okresie realizacji niniejszej umowy poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych, niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w wysokości wskazanej w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 14 grudnia 2016r.w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz.
2167).
3) Ograniczenia w okresie realizacji niniejszej umowy masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania zgodnie z poziomami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 2412).
4) Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. 2019 poz. 701 t.j.), ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), zgodnymi z wymaganiami ochrony
środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, przyjętego Uchwałą
nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017r. wraz z późn. zm.,
w szczególności poprzez:
a) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do
regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie
Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego dla Regionu II gospodarki odpadami,
chyba, że wystąpią okoliczności wskazane w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach lub w art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), uprawniające do
przekazania tych odpadów do instalacji zastępczej. Wykonawca nie może wywozić
zmieszanych odpadów komunalnych i zielonych odebranych z terenu gminy Dabrowa
Górnicza poza obszar Regionu II.
b) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami,
o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U. 2019 poz. 701 t.j.).
5) Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701), ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), zgodnymi z wymaganiami
ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, przyjętego
Uchwałą nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. wraz z
późn. zm., w szczególności poprzez:
a) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do
regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego dla Regionu II gospodarki odpadami,
chyba, że wystąpią okoliczności wskazane w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach lub w art. 9l ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), uprawniające do
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przekazania tych odpadów do instalacji zastępczej. Wykonawca nie może wywozić
zmieszanych odpadów komunalnych i zielonych odebranych z terenu gminy Dąbrowa
Górnicza poza obszar Regionu II.
b) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, o której
mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701).

§5
W ramach realizacji prac związanych ze sporządzaniem harmonogramów odbioru odpadów
Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Sporządzania i przedkładania do akceptacji Zamawiającemu harmonogramów odbioru odpadów
komunalnych, w tym selektywnie zbieranych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych oraz harmonogramów mycia pojemników do gromadzenia odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w następujących terminach:
a) maksymalnie do 5 dni roboczych liczonych od daty otrzymania od Zamawiającego wykazu
nieruchomości (opartego na złożonych przez właścicieli nieruchomości do Zamawiającego
deklaracjach) - harmonogramu obejmującego okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Wykaz nieruchomości udostępniony zostanie Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych
od podpisania umowy,
b) w terminie do 30 listopada 2020r. - harmonogramu obejmującego okres od 1 stycznia 2021r.
do 31 grudnia 2021r.,
2) Przedkładania Zamawiającemu każdorazowo do akceptacji projektu harmonogramu, o którym
mowa w § 5 pkt 1 celem jego zatwierdzenia.
a) Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzenia lub zgłoszenia zastrzeżeń do przedłożonego
projektu harmonogramu w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych.
3) Przekazywania właścicielom nieruchomości, od których będą odbierane odpady, zatwierdzonego
przez Zamawiającego harmonogramu w następujący sposób:
a) poprzez zamieszczenie harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy,
b) poprzez doręczenie druku harmonogramu właścicielom nieruchomości, zlokalizowanych
w zabudowie jednorodzinnej, których ten harmonogram dotyczy.
4) Dokonywania czynności, o których mowa w § 5 pkt 3 lit. „a” i „b” w terminie maksymalnie do 7
dni roboczych przed datą obowiązywania harmonogramu.
5) Aktualizowania i przedkładania Zamawiającemu bieżącej aktualizacji harmonogramu poprzez
dostosowanie go do aktualizowanego przez Zamawiającego wykazu nieruchomości (opartego na
złożonych przez właścicieli nieruchomości do Zamawiającego deklaracjach) oraz dostarczanie
harmonogramu właścicielom nieruchomości zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej,
których aktualizacja dotyczy.
a) aktualizacja nieruchomości przebiegać będzie dwa razy w tygodniu (w poniedziałki
i czwartki),
b) zaktualizowane harmonogramy powinny być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej
w drugim dniu następującym po dniu aktualizacji określonym powyżej,
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c) w przypadku gdy dni określone w § 5 pkt 5 lit „a” i „b” wypadają w dni ustawowo wolne od
pracy aktualizacji dokonuje się w 1 dzień pracujący poprzedzający ten dzień lub 1 dzień
pracujący następujących po tym dniu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania bieżącej aktualizacji wykazu
nieruchomości, opartego na złożonych przez właścicieli nieruchomości do Zamawiającego
deklaracjach.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek w stosunku do terminów odbioru
odpadów zawartych w przedłożonym przez Wykonawcę projekcie harmonogramu w zakresie
nie wykraczającym poza ustaloną w niniejszej Umowie częstotliwość odbioru odpadów,
a Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych poprawek w harmonogramie.
§6
W ramach realizacji prac związanych z uporządkowaniem terenu w trakcie realizacji usługi
odbioru odpadów Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Uporządkowania miejsca, w którym odbywa się usługa odbioru odpadów z zanieczyszczeń
i odpadów, które wysypały się z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów realizujących
usługę.
2) Ustawiania pojemników w miejscu pierwotnej lokalizacji po ich opróżnieniu.
3) Realizowania podczas prowadzonej usługi odbioru odpadów gromadzonych selektywnie
czynności, polegających na uporządkowaniu terenu obejmującego miejsca ustawienia
pojemników lub miejsca wystawienia worków, poprzez usunięcie odpadów podlegających
segregacji, które ze względu na swoją masę lub objętość nie zmieściły się do pojemnika lub
worka.
4) Utrzymywania na bieżąco (po dwa metry z każdej strony pojemnika) czystości
w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy (oraz kolejnych lokalizacjach
wskazanych pisemnie przez Zamawiającego po dniu podpisania umowy), w których ustawione
są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
5) Przez czystość wokół pojemnika Zamawiający rozumie usuwanie wszelkich nieczystości
i zalegających odpadów niezależnie od ich rodzaju, koszenie i wygrabienie trawy wokół
pojemników (trawa nie może być dłuższa niż 10cm), wiosenne i jesienne wygrabienia terenu z
liści, pozamiatanie powierzchni utwardzonych. W przypadku pojemników usytuowanych na
utwardzonych stanowiskach - pozamiatania całej powierzchni utwardzonego stanowiska, w razie
wystąpienia konieczności gracowanie powierzchni utwardzonego stanowiska, oraz likwidacji
występującej śliskości.
§7
W ramach realizacji prac związanych z udostępnianiem pojemników i dostarczaniem worków
na odpady gromadzone selektywnie Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Dostarczenia worków na wymianę przy każdym realizowanym odbiorze odpadów od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej, zgodnie
z wykazem nieruchomości otrzymanym od Zamawiającego, w ilościach odpowiadających
9
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2)

3)

4)

5)

6)

liczbie odebranych worków, kolorystyce wg rodzaju gromadzonej frakcji i tej samej pojemności.
Worki na odpady powinny spełniać następujące parametry:
a) worki niebieskie z folii typu LD-PE o pojemności 120l i grubości minimum 30 μm,
b) worki żółte z folii typu LD-PE o pojemności 120l i grubości minimum 30 μm,
c) worki zielone z folii typu LD-PE o pojemności 120l i grubości minimum 45 μm,
d) worki brązowe z folii typu PE-HD/d2w o pojemności 120l i grubości minimum 28 μm.
Dostarczenia w przypadku nowych nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych
w zabudowie jednorodzinnej, a wskazanych przez Zamawiającego w wykazie nieruchomości
(opartym na złożonych przez właścicieli nieruchomości do Zamawiającego deklaracjach) –
1 pojemnika koloru brązowego z pokrywą, otworami wentylacyjnymi i rusztem odciekowym,
o pojemności 0,12m3, do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.
Wyposażenia nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w budynkach wielolokalowych
w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od chwili wydania pisemnej dyspozycji przez
Zamawiającego w zestawy pojemników (sprawne technicznie i o estetycznym wyglądzie)
do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, przy czym jeden zestaw będzie obejmował:
a) 1 pojemnik koloru niebieskiego typu „dzwon” do gromadzenia papieru o pojemności od 1,5m3
do 2,5m3,
b) 1 pojemnik koloru zielonego typu „dzwon” do gromadzenia szkła o pojemności od 1,5m3 do
2,5m3,
c) 1 pojemnik siatkowy do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych
oraz metali o pojemności do 3,2m3,
d) 1 pojemnik koloru brązowego z pokrywą, otworami wentylacyjnymi i rusztem odciekowym,
o pojemności 0,12m3, 0,24m3, 0,36m3, lub 1,1m3, do gromadzenia odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji.
Wyposażenia wszystkich nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w zabudowie
jednorodzinnej w pojemniki koloru brązowego z pokrywą, otworami wentylacyjnymi i rusztem
odciekowym, o pojemności 0,12m3, do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji. Liczba nieruchomości, które należy wyposażyć w pojemniki wynosi 12 400
(± 100), na każdą nieruchomość przypadać będzie jeden pojemnik.
Wyposażenia wszystkich nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w zabudowie
wielorodzinnej w pojemniki koloru brązowego z pokrywą, otworami wentylacyjnymi
i rusztem odciekowym, o pojemności 0,12m3, 0,24m3, 0,36m3, lub 1,1m3, do gromadzenia
odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Liczba nieruchomości, które należy wyposażyć
w pojemniki wynosi 1 200 (± 100).
Wyposażenia punktów zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej w komplet pojemników
służących do selektywnej zbiórki odpadów składający się z:
a) 1 pojemnik koloru niebieskiego typu „dzwon” o pojemności od 1,5m3 do 2,5m3
(oznakowanym systemem RFID) do gromadzenia papieru,
b) 1 pojemnik koloru żółtego typu „dzwon” o pojemności od 1,5m3 do 2,5m3 lub pojemnik
siatkowy o pojemności do 3,2m3 (oznakowanym systemem RFID), do gromadzenia tworzyw
sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
c) 1 pojemnik koloru zielonego lub biało-zielonego typu „dzwon” o pojemności od 1,5m3 do
2,5m3 (oznakowanym systemem RFID) do gromadzenia szkła.
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7) Wyposażenia nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do selektywnej zbiórki
odpadów:
a) pojemnik koloru niebieskiego o pojemności 1,1m3 (oznakowanym systemem RFID)
do gromadzenia papieru,
b) pojemnik koloru żółtego o pojemności 1,1m3 oznakowanym systemem RFID)
do gromadzenia tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi oraz metalem,
c) pojemnik koloru zielonego o pojemności 1,1m3 (oznakowanym systemem RFID)
do gromadzenia szkła.
8) Wykonawca ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, o których mowa
w § 7 pkt 4, 5, 6 i 7 najpóźniej do 31 grudnia 2019r. Poprzez wyposażenie nieruchomości rozumie
się dostarczenie pojemników właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej,
w przypadku budynków wielolokalowych, dostarczenie pojemników do zarządców
nieruchomości, potwierdzone przez Wykonawcę oświadczeniem wraz z wykazem
nieruchomości, dla których wystąpił brak możliwości dostarczenia lub odmowa przyjęcia
pojemnika dostarczonym do Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia
usługi dostarczania pojemników. Po realizacji usługi, o której mowa w § 7 pkt 6 Wykonawca
będzie pozostawał w gotowości doposażenia nowych nieruchomości w pojemniki, oraz
dostarczenia pojemników w miejsca wykazane w wykazie dołączonym do oświadczenia.
9) Wyposażenia na okres realizacji umowy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
zakwalifikowanych jako przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 1 000 pracowników, w terminie
maksymalnie do 7 dni roboczych od chwili wydania pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego
– w zestawy pojemników (sprawne technicznie i o estetycznym wyglądzie) do gromadzenia
odpadów zbieranych selektywnie, przy czym jeden zestaw będzie obejmował:
a) 45 pojemników koloru niebieskiego do gromadzenia papieru o pojemności 1,1m3,
b) 45 pojemników koloru zielonego do gromadzenia szkła o pojemności 1,1m3,
c) 45 pojemników koloru żółtego do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych o pojemności 1,1m3.
10) Wyposażenia na okres realizacji umowy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
zakwalifikowanych jako przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników,
w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od chwili wydania pisemnej dyspozycji przez
Zamawiającego – w zestawy pojemników (sprawne technicznie i o estetycznym wyglądzie) do
gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, przy czym jeden zestaw będzie obejmował:
a) 10 pojemników koloru niebieskiego do gromadzenia papieru o pojemności 1,1m3,
b) 10 pojemników koloru zielonego do gromadzenia szkła o pojemności 1,1m3,
c) 10 pojemników koloru żółtego do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych o pojemności 1,1m3.
11) Wyposażenia na okres realizacji umowy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
zakwalifikowanych jako przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników, w terminie
maksymalnie do 7 dni roboczych od chwili wydania pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego
– w zestawy pojemników (sprawne technicznie i o estetycznym wyglądzie) do gromadzenia
odpadów zbieranych selektywnie, przy czym jeden zestaw będzie obejmował:
a) 1 pojemnik koloru niebieskiego do gromadzenia papieru o pojemności 1,1m3,
b) 1 pojemnik koloru zielonego do gromadzenia szkła o pojemności 1,1m3,
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c) 1 pojemnik koloru żółtego do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych o pojemności 1,1m3.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dyspozycji w zakresie obejmującym zamianę
pojemników na worki, przy założeniu, że jeden pojemnik o pojemności 1,1m3 przeznaczony do
gromadzenia danej frakcji odpadów odpowiada liczbie pięciu worków o pojemności 0,12m3
odpowiadających tej samej frakcji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia worków na wymianę przy każdym realizowanym odbiorze odpadów, w ilościach
odpowiadających liczbie odebranych worków, kolorystyce odpowiadającej rodzajowi gromadzonej
frakcji i tej samej pojemności.
12) Dostarczenia na okres realizacji umowy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą,
niebędącymi właścicielami nieruchomości wskazanych w § 7 pkt 5, 6 i 7, w terminie
maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia wydania pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego –
kompletów worków do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, przy czym jedne komplet
będzie obejmował:
a) 5 worków koloru niebieskiego do gromadzenia papieru o pojemności 0,12m3,
b) 5 worków koloru zielonego do gromadzenia szkła o pojemności 0,12m3,
c) 5 worków koloru żółtego do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych o pojemności 0,12m3.
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania worków na wymianę przy każdym realizowanym
odbiorze, w ilościach odpowiadających liczbie odebranych worków, kolorystyce odpowiadającej
rodzajowi gromadzonej frakcji i tej samej pojemności.
13) Wyposażenia na okres realizacji umowy nieruchomości będących obiektami użyteczności
publicznej - wskazanymi w załączniku nr 2 do Umowy - w terminie maksymalnie do 7 dni
roboczych od dnia wydania pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego – w zestawy pojemników
(sprawne technicznie i o estetycznym wyglądzie) do gromadzenia odpadów zbieranych
selektywnie, przy czym jeden zestaw będzie obejmował:
a) 1 pojemnik koloru niebieskiego do gromadzenia papieru o pojemności 1,1m3,
b) 1 pojemnik koloru zielonego do gromadzenia szkła o pojemności 1,1m3,
c) 1 pojemnik koloru żółtego do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych o pojemności 1,1m3.
d) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dyspozycji w zakresie obejmującym zamianę
pojemników na worki, przy założeniu, że jeden pojemnik o pojemności 1,1m3 przeznaczony
do gromadzenia danej frakcji odpadów odpowiada liczbie 5 worków o pojemności 0,12m3
odpowiadających tej samej frakcji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia worków na wymianę przy każdym realizowanym odbiorze odpadów, w ilościach
odpowiadających liczbie odebranych worków, tej samej kolorystyce odpowiadającej
rodzajowi gromadzonej frakcji i tej samej pojemności.
e) Zamawiający przewiduje możliwość braku realizacji podstawienia pojemników
i niedostarczenia worków do selektywnej zbiórki odpadów w przypadku gdy brak jest
możliwości technicznych podstawienia i/lub odbierania pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów, lub w przypadku braku zgody właściciela nieruchomości. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu zgodnie z zasadami opisanymi
w § 7 pkt 19.
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14) Wyposażenia na okres realizacji umowy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych cmentarzy - wskazanych w załączniku nr 3 do Umowy - w terminie maksymalnie do 7 dni
roboczych od chwili wydania pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego - w zestawy
pojemników (sprawne technicznie i o estetycznym wyglądzie) do gromadzenia odpadów
zbieranych selektywnie, przy czym jeden zestaw będzie obejmował:
a) 2 pojemniki koloru niebieskiego do gromadzenia papieru o pojemności 1,1m3,
b) 2 pojemniki koloru zielonego do gromadzenia szkła o pojemności 1,1m3,
c) 2 pojemniki koloru żółtego do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych o pojemności 1,1m3.
d) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dyspozycji w zakresie obejmującym zamianę
pojemników na worki, przy założeniu, że jeden pojemnik o pojemności 1,1m3 przeznaczony
do gromadzenia danej frakcji odpadów odpowiada liczbie pięciu worków o pojemności
0,12m3 odpowiadających tej samej frakcji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia worków na wymianę przy każdym realizowanym odbiorze odpadów,
w ilościach odpowiadających liczbie odebranych worków, tej samej kolorystyce
odpowiadającej rodzajowi gromadzonej frakcji i tej samej pojemności.
15) Wyposażenia na okres realizacji umowy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - rodzinne
ogrody działkowe - wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy - w terminie maksymalnie do 7
dni roboczych od chwili wydania pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego – w zestawy
pojemników (sprawne technicznie i o estetycznym wyglądzie) do gromadzenia odpadów
zbieranych selektywnie, przy czym jeden zestaw będzie obejmował:
a) 2 pojemniki koloru niebieskiego do gromadzenia papieru o pojemności 1,1m3,
b) 2 pojemniki koloru zielonego do gromadzenia szkła o pojemności 1,1m3,
c) 2 pojemniki koloru żółtego do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych o pojemności 1,1m3,
d) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dyspozycji w zakresie obejmującym zamianę
pojemników na worki, przy założeniu, że jeden pojemnik o pojemności 1,1m3 przeznaczony
do gromadzenia danej frakcji odpadów odpowiada liczbie pięciu worków o pojemności
0,12m3odpowiadających tej samej frakcji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia worków na wymianę przy każdym realizowanym odbiorze odpadów,
w ilościach odpowiadających liczbie odebranych worków, tej samej kolorystyce
odpowiadającej rodzajowi gromadzonej frakcji i tej samej pojemności.
16) Wyposażenia na okres realizacji umowy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych targowiska - wskazanych w załączniku nr 5 do Umowy - w terminie maksymalnie do 7 dni
roboczych od chwili wydania pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego - w zestawy
pojemników (sprawne technicznie i o estetycznym wyglądzie) do gromadzenia odpadów
zbieranych selektywnie, przy czym jeden zestaw będzie obejmował:
a) 10 pojemników koloru niebieskiego do gromadzenia papieru o pojemności 1,1m3,
b) 2 pojemniki koloru zielonego do gromadzenia szkła o pojemności 1,1m3,
c) 2 pojemniki koloru żółtego do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych o pojemności 1,1m3.
d) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dyspozycji w zakresie obejmującym zamianę
pojemników na worki, przy założeniu, że jeden pojemnik o pojemności 1,1m3 przeznaczony
do gromadzenia danej frakcji odpadów odpowiada liczbie pięciu worków o pojemności
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0,12m3 odpowiadających tej samej frakcji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia worków na wymianę przy każdym realizowanym odbiorze odpadów,
w ilościach odpowiadających liczbie odebranych worków, tej samej kolorystyce
odpowiadającej rodzajowi gromadzonej frakcji i tej samej pojemności.
17) Wyposażenia na okres realizacji umowy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - szpitale
- wskazanych w załączniku nr 6 do Umowy - w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od
dnia wydania pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego - w zestawy pojemników (sprawne
technicznie i o estetycznym wyglądzie) do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, przy
czym jeden zestaw będzie obejmował:
a) 2 pojemniki koloru niebieskiego do gromadzenia papieru o pojemności 1,1m3,
b) 2 pojemniki koloru zielonego do gromadzenia szkła o pojemności 1,1m3,
c) 2 pojemniki koloru żółtego do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych o pojemności 1,1m3.
18) Wyposażenia na okres realizacji umowy aptek biorących udział w zbiórce przeterminowanych
i niewykorzystanych leków - wskazanych w załączniku nr 7 do Umowy - w terminie
maksymalnie do 7 dni roboczych od chwili wydania pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego
- w jeden pojemnik przeznaczony do zbiórki tego typu odpadów.
19) Realizowania czynności określonych w § 7 pkt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 maksymalnie
w ciągu 7 dni roboczych od przekazania pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego
z uwzględnieniem następujących wymogów:
a) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie celem oceny
wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji pod względem możliwości technicznych
ustawienia i późniejszego opróżniania pojemników.
20) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania Wykonawcy dyspozycji do przeprowadzenia
wizji lokalnej w terenie na nieruchomościach wskazanych w § 7 pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
i 14 celem oceny wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji pod względem możliwości
technicznych ustawienia i późniejszego opróżniania pojemników. Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia pisemnego raportu potwierdzającego ustawienie pojemników
lub wskazującego przyczyny braku możliwości ich ustawienia we wskazanej przez
Zamawiającego lokalizacji.
21) Zamawiający wskazuje, że pojemniki i worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych,
o których mowa w § 7 winny posiadać trwały nadruk identyfikujący rodzaj zbieranych w nich
odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19), oraz logo gminy
Dąbrowa Górnicza, dane identyfikujące Zamawiającego i Wykonawcę tj.: nazwę, adres i telefon.
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przygotuje projekt
nadruku oraz przekaże Zamawiającemu. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zaakceptuje
projekt lub wniesie poprawki.
22) Zamawiający zastrzega, że określone w § 7 wytyczne mogą ulec zmianie na skutek konieczności
zróżnicowania ilości pojemników przeznaczonych do selektywnego gromadzenia
poszczególnych frakcji odpadów, przy jednoczesnym zachowaniu łącznej ilości
pojemników/worków przeznaczonych do wykorzystania podczas realizacji umowy.
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23) Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego dostarczy w terminie 5 dni roboczych
worki na odpady gromadzone selektywnie celem umożliwienia Zamawiającemu doposażenia
właścicieli nieruchomości. Worki dostarczane będą do następujących punktów:
a) Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), Dąbrowa Górnicza
ul. Główna 144b,
b) Gminne Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO), Dąbrowa Górnicza ul. Szałasowizna 7,
c) Gminne Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO), Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 28a,
d) Gminne Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO), Dąbrowa Górnicza Al. Zwycięstwa 27b,
e) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami (MZGO), Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego
34c,
f) MZGO stanowisko 19, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21.
24) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu potwierdzającego ustawienie
pojemników lub wskazującego przyczyny braku możliwości ich ustawienia we wskazanych przez
Zamawiającego lokalizacjach w terminie 12 dni roboczych od wydania pisemnej dyspozycji przez
Zamawiającego.
25) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu potwierdzającego dostarczenia worków
lub wskazującego przyczyny braku możliwości ich dostarczenia we wskazanych przez
Zamawiającego lokalizacjach w terminie 7 dni roboczych od wydania pisemnej dyspozycji przez
Zamawiającego.
§8
W ramach realizacji prac związanych z utrzymaniem wszystkich pojemników
przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników na przeterminowane
i niewykorzystane leki w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Utrzymania pojemników w należytym stanie technicznym (umożliwiającym bezpieczną ich
obsługę w zakresie objętym zamówieniem i bezpieczne z nich korzystanie) oraz sanitarnoestetycznym tj.: mycia pojemników za pomocą środków własnych w przypadku ich
zanieczyszczenia, usuwania napisów graffiti, naklejek nie stosowanych przez Zamawiającego
oraz utrzymanie oznaczeń pojemników zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
2) Bieżącej naprawy dostarczonych przez Wykonawcę pojemników lub w razie konieczności
wymiany na pojemnik, który będzie sprawny technicznie.
3) Zgłaszania Zamawiającemu stwierdzonych przypadków zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży
pojemników.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania konkretnych lokalizacji wymagających
kontroli.
§9
W ramach realizacji prac związanych z kontrolą przestrzegania obowiązku selektywnego
zbierania odpadów oraz używania prawidłowych pojemników Wykonawca jest zobowiązany
do:
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1) Weryfikacji poprawności segregacji odpadów, która będzie polegała w szczególności na
cyklicznym sprawdzaniu zawartości pojemników i worków z odpadami komunalnymi zgodnie z
wytycznymi określonymi w § 9 pkt 2 i 3.
2) Kontrolowania nie mniej niż 10% ilości pojemników opróżnianych każdego dnia.
3) Stwierdzenia faktu braku prawidłowej segregacji odpadów w przypadku, gdy w jednym
z pojemników/worków wskazanych w § 3 pkt 15, 16 i 17 znajdują się odpady, które nie powinny
być w danym pojemniku/worku gromadzone.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania konkretnych lokalizacji wymagających
kontroli.
5) Dokumentowania przypadków naruszenia obowiązku w zakresie selektywnego gromadzenia
odpadów komunalnych poprzez sporządzenie protokołu zawierającego dokumentację
fotograficzną wraz z podaniem adresu nieruchomości/lokalizacji pojemnika. Dokumentacja
winna jednoznacznie określać lokalizację nieruchomości/pojemnika oraz opisywać zawartość
pojemnika w sposób pozwalający na bezsporne wskazanie naruszenia obowiązku segregacji
odpadów.
6) Dokumentacja, o której mowa § 10 pkt 5 winna jednoznacznie określać lokalizację
nieruchomości/pojemnika oraz opisywać zawartość pojemnika w sposób pozwalający na
bezsporne wskazanie naruszenia obowiązku segregacji odpadów lub stosowania
nieodpowiedniego pojemnika.
7) Dokumentacja o której mowa w § 9 pkt 5 powinna zostać przesłana do Zamawiającego w formie
e-mailowej w ciągu dwóch dni roboczych od momentu stwierdzenia nieprawidłowości.
8) W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tj. prowadzonego w sposób odmienny niż
wskazany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza)
Wykonawca zobowiązany jest do ich przyjęcia jako zmieszane odpady komunalne
i powiadomienia o tym Zamawiającego.
§ 10
W ramach realizacji prac związanych z udostępnieniem kontenerów na odpady ulegające
biodegradacji tj. rozdrobione gałęzie i krzewy, liście, kwiaty, skoszona trawa itp., kod odpadu
20 02 01 oraz ich odbiór Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Realizowania w okresie od 1 maja do 30 listopada każdego roku trwania umowy prac związanych
z udostępnianiem kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiorem z nieruchomości
zamieszkałych zlokalizowanych w budynkach wielolokalowych.
2) Ustawienia nie później niż w ciągu 24h (w dni robocze z wyjątkiem sobót, niedziel i dni
ustawowo wolnych od pracy) od chwili wydania pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego kontenera na odpady zielone, w podanej przez Zamawiającego lokalizacji obejmującej
nieruchomość zamieszkałą w budynkach wielolokalowych.
3) Sprawdzenia przed ustawieniem kontenera na odpady zielone możliwości technicznych jego
ustawienia w podanej przez Zamawiającego lokalizacji.

16

Załącznik nr 21 do SIWZ
Nr ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/MZGO/2019

4) Przedstawienia raportu potwierdzającego ustawienie kontenera, wskazującego fakt wykonania
dyspozycji lub przyczyny braku możliwości ustawienia kontenera we wskazanej przez
Zamawiającego lokalizacji.
5) Dokonania odbioru kontenera w czasie nie dłuższym niż 48h oraz nie krótszym niż 24h od
momentu jego ustawienia (nie licząc sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).
§ 11
W ramach realizacji prac związanych z reagowaniem na reklamacje i odpowiedzialności
za szkody Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Podjęcia reakcji tzn. rozpoczęcia na miejscu zdarzenia stosownych prac, w czasie nie dłuższym
niż 4 godziny od chwili wystąpienia faktu niedokonania odbioru odpadów.
2) Podjęcia reakcji tzn. rozpoczęcia działań na miejscu zdarzenia (tj. w budynkach wielolokalowych
oraz przy nieruchomościach określonych w niniejszej umowie jako obiekty użyteczności
publicznej, przy których znajdują się pojemniki typu „dzwon” lub pojemniki siatkowe) nie
później niż w ciągu 1,5 godziny od chwili zgłoszenia, mających na celu przywrócenie stanu
pierwotnego, w związku z:
a) faktem przewrócenia pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów,
b) zmianą lokalizacji pojemnika, w tym zmiany lokalizacji powodującej zagrożenie w ruchu
pieszym i kołowym,
c) faktem wysypania zawartości pojemnika,
d) faktem otrzymania dyspozycji uporządkowania miejsca gromadzenia odpadów
segregowanych z zalegających odpadów zgromadzonych poza urządzeniami przeznaczonymi
do ich gromadzenia.
3) Podjęcia reakcji (tzn. rozpoczęcia na miejscu zdarzenia działań związanych
z opróżnieniem, naprawą lub wymianą pojemnika) - w przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi
lub Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przepełnieniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu
pojemnika na przeterminowane i niewykorzystane leki zlokalizowanych w aptekach, w czasie
nie dłuższym niż 1,5 godziny od chwili zgłoszenia.
4) Reagowania każdorazowo na zgłoszone przez Zamawiającego przypadki zanieczyszczenia
pojemników powodujące konieczność przywrócenia należytego stanu sanitarno-estetycznego
czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia.
5) Ustosunkowania się każdorazowo do zgłoszonych przez Zamawiającego przypadków
zniszczenia lub uszkodzenia podczas realizacji zadania pojemników, lub mienia, w czasie nie
dłuższym niż 7 dni roboczych od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia.
6) Pozostawania w całodobowym kontakcie telefonicznym i całodobowej dyspozycyjności
dla Zamawiającego, zapewniającej zdolność podjęcia reakcji w przypadku wystąpienia zdarzeń,
o których mowa w § 11 pkt 1, 2, 3, i 4.
7) Podjęcia reakcji (tzn. rozpoczęcia działań na miejscu zdarzenia) w innych niż wskazanych w
§11 pkt 1, 2, 3 i 4 przypadkach zaistniałych w toku realizacji niniejszej umowy, mających
związek z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia - nie później niż w ciągu 24
godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.
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8) Prowadzenia z Zamawiającym wspólnego rejestru reklamacji. Reklamacje przekazywane będą
trzy razy dziennie w godzinach 9:00, 12:00 i 15:00 w pliku xml. za pomocą poczty
elektronicznej.

§ 12
W ramach realizacji prac związanych z transportem odpadów w tym odpadów
niebezpiecznych zebranych od mieszkańców Dąbrowy Górniczej z trzech Gminnych Centrów
Zbiórki Odpadów (GCZO) do Gminnego Punktu Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych
(GPZON), a następnie odbiór i ich zagospodarowanie w sposób zgodny z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 t.j.), a także odbiór przeterminowanych
i niewykorzystanych leków z aptek Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Odbioru w ciągu 2 dni roboczych od wydania dyspozycji przez Zamawiającego, a następnie
transportu lub transportu i zagospodarowania odpadów zgromadzonych w punktach, o których
mowa w § 12 pkt 1 lit „a”, „b”, „c” i „d” z uwzględnieniem częstotliwości wynikających z § 13
pkt 4, 5, 6 i 7:
a) Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) - Dąbrowa Górnicza,
ul. Główna 144b,
b) Gminnym Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) - Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 28a,
c) Gminnym Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) – Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 27b,
d) Gminnym Centrum Zbiórki Odpadów (GCZO) - Dąbrowa Górnicza, ul. Szałasowizna 7.
2) Wyposażania punktu, o którym mowa w § 12 pkt 1 lit „a” w ciągu 3 dni roboczych od daty
zawarcia umowy w pojemniki/kontenery przeznaczone do zbierania:
a) odpadów wielkogabarytowych – dwa kontenery o pojemności 30m3,
b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - jeden kontener o pojemności 10m3,
c) zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia, inne niż wymienione w 17 01 06 - jeden kontener o pojemności
10 m3,
d) odpadowej papy - dwa kontenery o pojemności 7 m3,
e) materiałów izolacyjnych innych niż wymienione w 17 06 01, 17 06 03 – dwa kontenery
o pojemności 30 m3,
f) odpadów zielonych – dwa kontenery o pojemności 7m3,
g) opakowań po substancjach niebezpiecznych – jeden kontener o pojemności 30m3,
h) zużytych opon – jeden kontener o pojemności 30m3,
i) metalu – dwa pojemniki o pojemności 1,1m3,
j) odpadów tekstylnych: jeden kontener o pojemności 7m3 zamknięty wyposażony
w otwory wrzutowe od góry zabezpieczone klapami oraz 2 pojemniki o pojemności 1,1m 3
każdy,
k) papieru – dwa pojemniki o pojemności 1,1m3,
l) szkła – jeden pojemniki o pojemności 1,1m3,
m) tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi – dwa pojemniki
o pojemności 1,1 m3,
n) odpadów
niekwalifikujących
się
do
odpadów
medycznych
powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

i strzykawek – 2 pojemniki o pojemności min. 10l do bezpiecznego zbierania
i przechowywania zużytych igieł, strzykawek, wstrzykiwaczy (penów) insulinowych oraz
pasków testowych.
Wyposażenia punktów, o którym mowa w § 12 pkt 1 lit „b”, „c” i „d” w ciągu 3 dni roboczych
od daty zawarcia umowy w pojemniki/kontenery przeznaczone do zbierania:
a) zużytych opon – łącznie trzy kontenery o pojemności 7m3 każdy, po jednym na każdy punkt,
b) metalu – łącznie trzy pojemniki o pojemności 1,1m3 każdy, po jednym na każdy punkt,
c) odpadów tekstylnych: łącznie pięć pojemników o pojemności 1,1m3 każdy, w tym po 2
pojemniki na punkty o których mowa w § 12 pkt 1 lit „b”, „c”, oraz jeden pojemnik na punkt
o którym mowa w § 12 pkt 1 lit „d”,
d) papieru: łącznie pięć pojemników o pojemności 1,1m3 każdy, w tym po 2 pojemniki na punkty
o których mowa w § 12 pkt 1 lit „b”, „c” oraz jeden pojemnik na punkt o którym mowa w §
12 pkt 1 lit „d”,
e) szkła: łącznie trzy pojemniki o pojemności 1,1m3 każdy, po jednym na punkty o których
mowa w § 12 pkt 1 lit „b”, „c” „d”,
f) tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi: łącznie pięć pojemników
o pojemności 1,1m3 każdy, w tym po 2 pojemniki na punkty o których mowa w § 12 pkt 1 lit
„b”, „c”, oraz jeden pojemnik na punkt o którym mowa w § 12 pkt 1 lit „d”,
g) odpadów
niekwalifikujących
się
do
odpadów
medycznych
powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek – łącznie 6 pojemników o pojemności min. 10l w tym po dwa pojemniki na
punkty o których mowa w § 12 pkt 1 lit „b”, „c” „d”, do bezpiecznego zbierania
i przechowywania zużytych igieł, strzykawek, wstrzykiwaczy (penów) insulinowych oraz
pasków testowych,
Odbierania wszystkich odpadów z punktów, o których mowa w § 12 pkt 1 lit „b”, „c” i „d”
z częstotliwością co najmniej 1 raz na miesiąc lub zgodnie z potrzebami Zamawiającego i ich
transportu do punktu, o którym mowa w § 12 pkt 1 lit „a”.
Odbierania i zagospodarowania odpadów z punktu, o którym mowa w § 12 pkt 1 lit „a”
gromadzonych w pojemnikach wymienionych w § 12 pkt 2 lit „a”, „b”, „c”, „d”, „e”, „f”, „g”,
„h”, „i” i „j”, co najmniej 1 raz w tygodniu lub zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Odbierania i zagospodarowania wszystkich pozostałych odpadów zbieranych
i zmagazynowanych w punkcie, o którym mowa w § 12 pkt 1 lit „a”, a nie wymienionych w §
12 pkt 4 i 5 z częstotliwością co najmniej 1 raz na kwartał (zgodnie z potrzebami
Zamawiającego).
Odbierania przeterminowanych i niewykorzystanych leków z aptek wskazanych przez
Zamawiającego według następujących wymogów:
a) pojemniki muszą być opróżniane z minimalną częstotliwością 1 raz w miesiącu
z zastrzeżeniem § 12 pkt 3,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości obsługiwanych
aptek.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów: papieru, szkła i tworzyw sztucznych wraz
z opakowaniami wielomateriałowymi zbieranych w punktach, o których mowa w § 12 pkt 1 lit
„a”, „b”, „c” i „d” z minimalną częstotliwością 1 raz w tygodniu (zgodnie z potrzebami
Zamawiającego).
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
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strzykawek zbieranych w punktach, o których mowa w § 12 pkt 1 lit „a”, „b”, „c” i „d”
z minimalną częstotliwością 1 raz w miesiącu (zgodnie z potrzebami Zamawiającego).
a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników na wymianę przy każdym
realizowanym odbiorze odpadów, w ilościach odpowiadających liczbie odebranych
pojemników, i tej samej pojemności,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości i pojemności
dostarczanych pojemników o 30%.
§ 13
W ramach realizacji prac związanych z prowadzeniem Punktu Obsługi Klienta (POK)
Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Prowadzenia na terenie Dąbrowy Górniczej, w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców
(w promieniu nie większym niż 5 km od Urzędu Miejskiego zlokalizowanego przy
ul. Granicznej 21 w Dąbrowie Górniczej) Punktu Obsługi Klientów (dalej POK).
2) Zamawiający wskazuje minimalne wymagania dotyczące POK:
a) Wykonawca zapewni prowadzenie punktu, który będzie czynny 8 godzin dziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach między 7:00 a 17:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy), przy czym przynajmniej trzy razy w tygodniu musi kończyć pracę o godzinie 17:00,
b) Wykonawca zapewni tzw. infolinię w ramach działania której będzie udzielał
zainteresowanym osobom informacji związanych z bieżącą realizacją usługi związanej
z przedmiotem zamówienia,
c) Wykonawca zapewni kontakt drogą e-mail w ramach którego będzie udzielał
zainteresowanym osobom informacji związanych z bieżącą realizacją usługi związanej
z przedmiotem zamówienia,
d) Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości odbiór worków lub zamówienie usług,
o których mowa w § 16 pkt 1 lit „a”, „b” i „c”,
e) Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości składanie reklamacji dotyczących
realizowanych usług z zakresu przedmiotu zamówienia i zdarzeń, o których mowa w § 11.
3) Uruchomienia POK w terminie nie później niż 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
4) Poinformowania, poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, właścicieli
nieruchomości o fakcie uruchomienia POK, zakresie i godzinach jego działania w
terminie do 7 dni roboczych od dnia uruchomienia punktu.
§ 14
W ramach realizacji prac związanych z prowadzeniem działań promocyjnych,
informacyjnych i edukacyjnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza Wykonawca jest
zobowiązany do:
1) Prowadzenia działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w zakresie obowiązków
właścicieli nieruchomości dotyczących zapobiegania powstawania odpadów, oraz prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności obejmujących selektywne zbieranie
odpadów komunalnych.
2) Realizowania działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w uzgodnieniu
z Zamawiającym oraz po uprzedniej jego akceptacji.
20

Załącznik nr 21 do SIWZ
Nr ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/MZGO/2019

3) Realizowania w okresie obowiązywania umowy działań wskazanych w § 14 pkt 1 i 2, poprzez
zamieszczenie 3 reklam (po 1 w miesiącu styczeń, marzec i maj 2020) dotyczących organizacji
systemu zbiórki odpadów w prasie o zasięgu lokalnym.
4) Przeprowadzania cyklicznie (po jednym razie w roku 2020 i 2021) akcji promocyjno–
informacyjnych, obejmujących zasięgiem terytorialnym całą gminę Dąbrowa Górnicza
w obiektach, o których mowa w § 14 pkt 5 lit. „a” i „b”, z uwzględnieniem ilości obejmujących
co najmniej 3 000 plakatów (min. format A3) i 10 000 ulotek (podczas prowadzenia każdej akcji).
5) Akcje promocyjno-informacyjne, o których mowa w § 14 pkt 4 lit. mają uwzględniając
następujące miejsca:
a) co najmniej jedno centrum handlowe,
b) nie mniej niż 50 obiektów obejmujących miejsca np.: urzędy, przychodnie lekarskie,
spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne miejsca i obiekty charakteryzujące się dużym
przepływem osób,
c) EKO-PUNKTY.
6) Przeprowadzania cyklicznie (po jednym w roku 2020 oraz 2021) akcji edukacyjnych
w minimum 45 placówkach (tj. przedszkolach i szkołach) polegających w szczególności na
dostarczeniu materiałów edukacyjnych, promujących selektywną zbiórkę odpadów oraz
zorganizowaniu pogadanek i konkursów wiedzy z uwzględnieniem drobnych nagród dla
uczestników.
7) Uczestniczenia po wydaniu dyspozycji przez Zamawiającego w maksymalnie 4 – na przestrzeni
każdego roku trwania umowy – organizowanych na terenie miasta konkursach i imprezach
o tematyce ekologiczno-odpadowej poprzez przeprowadzanie zbiórki surowców wtórnych
w miejscu organizowanej imprezy przy użyciu środków i potencjału Wykonawcy.
8) Dostarczania do aptek, na zlecenie Zamawiającego, plakatów i/lub ulotek informujących
o możliwości oddania przeterminowanych i niewykorzystanych leków, w miarę potrzeb
zgłaszanych przez apteki uczestniczące w zbiórce przeterminowanych i niewykorzystanych
leków.
9) Przedstawiania Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu działań
promocyjno-informacyjnych, edukacyjnych oraz o tematyce ekologiczno-odpadowej, o których
mowa w § 14, raportu zawierającego szczegółowe zestawienie dotyczące zrealizowanych
działań, ponadto Wykonawca poda ilości zebranych odpadów, o których mowa w § 14 pkt 7.
10) Uczestniczenia na zlecenie Zamawiającego w maksymalnie 6 razy w ciągu każdego roku trwania
umowy w akcjach oczyszczania (organizowanych przez szkoły, fundacje itp.) polegającym na
dostarczeniu odpowiedniej ilości worków przed akcją i odbioru zebranych odpadów po
zakończeniu akcji.
§ 15
W ramach realizacji prac związanych z prowadzeniem wymiany danych pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Udostępnienia interfejsu wymiany danych jako usługi Webservices w oparciu o protokół
wymiany danych SOAP 1.1 lub 1.2, umożliwiający dostęp do danych, o których mowa w § 15
pkt 3, 4, 5, 6 i 7 w terminie 5 dni roboczych od momentu podpisania umowy.
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2) Interfejsy wymiany danych powinny być zabezpieczone certyfikatem SSL oraz dostępne tylko
dla wybranej puli adresów IP. W zakresie wymiany danych poprzez usługi Webservices powinna
być zastosowana autoryzacja metodą WSS lub zabezpieczeniem o podobnym poziomie
bezpieczeństwa.
3) Prowadzenia ewidencji punktów gromadzenia odpadów zgodnie z zastosowaniem unikalnego
identyfikatora przekazanego przez Zamawiającego:
a) unikalny identyfikator nieruchomości będzie użyty we wszystkich mechanizmach do
wymiany danych,
b) w przypadku nieruchomości nieuwzględnionych w wykazie, w tym nowych nieruchomości
oraz w przypadkach zawartych w zestawieniu niezgodności Wykonawca zobowiązany jest do
posługiwania się kodem ulicy określonym w bazie Głównego Urzędu Statystycznego,
identyfikatorem punktu i polem opisowym.
4) Przyjmowania od Zamawiającego aktualnych jak i archiwalnych danych obejmujących
parametry w poniższym zakresie funkcji odbierania aktualnej listy nieruchomości
z uwzględnieniem nieruchomości partycypujących w gminie Dąbrowa Górnicza tj. w ramach
nieruchomości powinny znaleźć się następujące informacje:
a) unikalny identyfikator nieruchomości (kod posesji),
b) nr działki,
c) kod ulicy (kod określony w bazie GUS),
d) nazwa ulicy,
e) numer posesji,
f) typ pojemnika,
g) ilość pojemników,
h) częstotliwość wywozów,
i) id deklaracji,
j) nazwa kontrahenta (w przypadku podmiotów gospodarczych),
k) nr telefonu,
l) data modyfikacji deklaracji,
m) szczegółowa lokalizacja pojemnika.
5) Udostępnienia Zamawiającemu danych obejmujących parametry i metody określone poniżej
w zakresie informacji o obsługiwanych punktach odbioru:
a) unikalny identyfikator nieruchomości (kod posesji),
b) nr działki,
c) kod ulicy (kod określony w bazie GUS),
d) nazwa ulicy,
e) numer posesji,
f) typ pojemnika,
g) ilość pojemników,
h) częstotliwość wywozów,
i) nazwa kontrahenta (w przypadku podmiotów gospodarczych),
j) identyfikator punktu odbioru,
k) harmonogram wywozów,
l) szczegółowa lokalizacja pojemnika,
m) dodatkowe adnotacje.
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6) Dane zawarte w § 15 pkt 5 powinny być udostępniane wg poniższych metod:
a) metoda do pobierania całej listy punktów odbioru odpadów,
b) metoda do pobierania danych pojedynczego punktu odbioru odpadów wg jego unikalnego
identyfikatora,
c) metoda do pobrania punktów odbioru odpadów po unikalnym identyfikatorze nieruchomości.
7) Informowania Zamawiającego w formie dziennego raportu o następujących zdarzeniach:
a) braku prawidłowej segregacji odpadów na danej nieruchomości, z której są odbierane odpady,
b) wystawieniu pojemników pomimo nieuwzględnienia w wykazie zadeklarowanych
nieruchomości,
c) niemożności dokonania odbioru odpadów, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) dziennej masie odpadów odebranych i przekazanych do instalacji lub dalszego
zagospodarowania z uwzględnieniem podziału odpadów na poszczególne frakcje
z zastosowaniem kodów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów,
e) ustawieniu kontenera na odpady zielone oraz dokonaniu jego odbioru.
8) Zamawiający wskazuje, iż dzienny raport musi być dostarczony nie później niż w ciągu 48
godzin po zakończeniu pracy Wykonawcy (za wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy). Raport
dzienny musi być identyfikowany za pomocą daty dotyczącej przekazywanych danych, rodzaju
raportu oraz zawierać następujące dane szczegółowe:
a) niemożności dokonania odbioru odpadów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
tj.: identyfikator punktu odbioru, przyczyny wystąpienia zdarzenia, opis dodatkowy,
b) wystawieniu pojemników pomimo nieuwzględnienia posesji w wykazie tj.: kod ulicy (kod
określony w bazie GUS), nazwa ulicy, numer posesji, ilość pojemników,
c) kontroli poprawności selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj.: kod posesji, wynik
kontroli, uwagi. Nagłówek raportu powinien dodatkowo zawierać całkowitą liczbę
odebranych pojemników.
d) dziennej masie odpadów odebranych i przekazanych do instalacji lub dalszego
zagospodarowania z uwzględnieniem podziału odpadów na poszczególne frakcje
z zastosowaniem kodów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów,
e) ustawieniu kontenera na odpady zielone oraz dokonaniu jego odbioru tj.: kod ulicy (kod
określony w bazie GUS), nazwa ulicy, najbliższy numer posesji, rodzaj kontenera, data
ustawienia i odbioru kontenera lub przyczyna braku możliwości jego ustawienia.
9) Zamawiający wskazuje, iż miesięczny raport musi być dostarczony najpóźniej w ciągu
5 dni roboczych następujących po zakończeniu miesiąca. Raport miesięczny musi być
identyfikowany za pomocą nazwy miesiąca, daty jego sporządzenia, rodzaju raportu oraz
zawierać następujące dane:
a) masę zebranych i zagospodarowanych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje
z zastosowaniem kodów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów, typ nieruchomości, instalację docelową, do
której trafiły odpady oraz sposób ich zagospodarowania,
b) masę zebranych przeterminowanych i niewykorzystanych leków z rozbiciem na poszczególne
apteki, zawierający: nazwę apteki, adres, masę.
23

Załącznik nr 21 do SIWZ
Nr ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/MZGO/2019

c) ilość nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych od których zostały odebrane odpady
gromadzone selektywnie wraz z podziałem na frakcje tj.: ilość nieruchomości, typ
nieruchomości, frakcja,
d) liczby i rodzaju pojemników z nieruchomości niezamieszkałych tj.: adres nieruchomości,
rodzaj pojemnika, ilość odebranych pojemników, identyfikator punktu odbioru,
e) liczbę i rodzaj kontenerów na odpady zielone wraz z ich masą tj.: liczba kontenerów, rodzaj
kontenera (objętość) oraz masę odebranych odpadów zielonych,
f) liczbę i rodzaj wydanych worków do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie
z podziałem na kolorystykę tj.: ilość worków i kolor,
g) wystawieniu pojemników w ilości niezgodnej z przekazanym wykazem dla nieruchomości
niezamieszkałych (nieprawidłowości dotyczące wystawienia pojemników w ilości niezgodnej
z wykazem tj.: adres nieruchomości, rodzaj pojemnika, ilość odebranych pojemników,
identyfikator punktu odbioru).
10) Stworzenia, utrzymania oraz udostępnienia Zamawiającemu serwera „ftp” na którym
przechowywane będą:
a) tygodniowe raporty ilości odebranych pojemników na zmieszane odpady komunalne z terenu
nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej,
b) tygodniowe raporty ilości odebranych worków z odpadami zbieranymi selektywnie z terenu
nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej,
c) tygodniowe raporty ilości odebranych pojemników na zmieszane odpady komunalne z terenu
nieruchomości na terenie których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
d) tygodniowe raporty ilości odebranych worków/pojemników z odpadami zbieranymi
selektywnie z terenu nieruchomości na terenie których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne,
e) raport tygodniowy nieruchomości nieoznakowanych systemem RFID,
f) zdjęcia z przeprowadzonych wizji oraz kontroli,
g) filmy z pojazdów realizujących zadanie odbioru odpadów komunalnych.
11) Zamawiający wskazuje, iż raporty o których mowa w § 15 pkt. 10 lit. „a”, „b”, „c” i „d” muszą
być dostarczone najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych następujących po zakończeniu tygodnia
i być dostępne przez cały okres realizacji umowy. Raporty te muszą być identyfikowane za
pomocą numeru tygodnia, oraz zawierać następujące dane:
a) datę odbioru odpadów,
b) rodzaj nieruchomości,
c) adres nieruchomości,
d) nazwę właściciela (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych),
e) rodzaj pojemnika/worka,
f) ilość pojemników/worków.
12) Zamawiający wskazuje, iż raport o którym mowa w § 15 pkt. 10 lit. „e” musi być dostarczony
najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych następujących po zakończeniu tygodnia i być dostępny przez
cały okres realizacji umowy. Raporty te muszą być identyfikowane za pomocą numeru tygodnia,
oraz zawierać następujące dane:
a) adres nieruchomości,
b) nazwę właściciela,
c) rodzaj pojemnika,
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13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

d) ilość pojemników.
Zamawiający wskazuje, iż materiały o których mowa w § 15 pkt. 10 lit. „f” i „g” muszą być
dostarczone najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia i być dostępne przez 2
miesiące od czasu ich udostępnienia.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej dwóm użytkownikom ze strony
Zamawiającego, najpóźniej z dniem rozpoczęcia realizacji usługi odbioru odpadów od
właścicieli nieruchomości – dostępu do monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu pojazdów, miejscach postojów, miejscach wykonania usługi, odczytów RFID
i ważeń oraz czujnikach zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego z działania
systemu, najpóźniej w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do archiwizowania na bieżąco danych określonych w § 15 pkt 14,
przechowywania ich przez okres trwania umowy i udostępniania z uwzględnieniem zapisu § 16
pkt 15 lub na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych (nie licząc sobót i dni
wolnych od pracy).
Wykonawca (w zakresie obejmującym przekazywanie w sposób elektroniczny danych
w systemie dziennym) będzie je przekazywał w terminie do dnia następującego po upływie
wykonania usługi, którego dane dotyczą (nie licząc sobót i dni wolnych od pracy).
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na 8 stanowisk komputerowych oprogramowanie
kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10 wraz z licencją na korzystanie na czas
obowiązywania umowy posiadające funkcjonalność:
a) wyświetla aktualne dane dotyczące wykonanych wywozów, kursów na składowisko,
harmonogramów,
b) umożliwia wytypowanie punktów gromadzenia odpadów celem przeprowadzenie kontroli
poprawności selekcji oraz otrzymanie raportu z dokumentacją zdjęciom z przeprowadzonej
kontroli,
c) zgłoszenia nieprawidłowości na nieruchomościach,
d) zarządzanie sprawami i reklamacjami wraz z automatycznym przesyłaniem do Wykonawcy.
Oprogramowanie o którym mowa w § 15 pkt 18, powinno zapewniać możliwość:
a) definiowania własnych rubryk w tabeli spraw
b) filtrowania spraw,
c) szukania sprawy,
d) drukowania i eksportu do plików,
e) dodania i prowadzenia sprawy,
f) prowadzenie sprawy,
g) dodanie załącznika do sprawy,
h) zamknięcia sprawy,
i) definiowania osób prowadzących sprawy i reklamacje,
j) zrządzania pojemnikami,
k) wprowadzania zleceń podstawienia lub zabrania pojemnika,
l) wprowadzania zleceń podstawienia lub zabrania kontenera.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania sporządzania i przesyłania dodatkowych
danych/raportów, w ramach prowadzonej wymiany danych pomiędzy Zamawiającym
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a Wykonawcą według występujących potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy.
W przypadku, gdy dodatkowe raporty będą przesyłane drogą elektroniczną każdorazowo
wymaga się szyfrowania danych kluczem AES 256 bitów.
§ 16
W ramach realizacji innych prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, nie
wymienionych w § 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Umożliwienia na zgłoszenie właściciela nieruchomości:
a) zakupu, najmu, dzierżawy lub innej formy udostępnienia pojemników lub kontenerów na
odpady komunalne, zgodnych z rodzajem, kolorystyką i pojemnością określoną
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
b) utrzymania pojemników (nabytych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości)
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez wykonywanie tych
prac za dodatkową opłatą ponoszoną przez właściciela nieruchomości, na pisemne zgłoszenie
właściciela nieruchomości. Mycie pojemników będzie dobywało się w miejscu odbioru
pojemników za pomocą pojazdu o zamkniętym obiegu wody tzw. śmieciarko-myjki,
c) korzystania za dodatkową opłatą ponoszoną przez właściciela nieruchomości z usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów budowlanych i remontowych powyżej limitu wskazanego
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
2) Oznaczenia wszystkich pojemników oraz kontenerów przeznaczonych do zbiórki frakcji
selektywnych i zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie nieruchomości
niezamieszkałych transponderami RFID nie później niż w terminie 40 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, a po tym terminie na bieżąco oznaczać wszystkie nowe pojemniki
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od terminu przesłania informacji o nowym
pojemniku przez Zamawiającego:
a) w przypadku, gdy w w/w terminach pojemniki i kontenery nie zostaną oznakowane przez
Wykonawcę z powodu braku możliwości dostępu do pojemnika lub kontenera albo jego
braku, Wykonawca prześle Zamawiającemu raport z wykazem tych pojemników
i kontenerów oraz podejmie działania zmierzające do oznaczenia pojemników najpóźniej
w dniu przypadającym na odbiór odpadów z danego punktu odbioru odpadów, w którym
pojemnik lub kontener jest dostępny dla Wykonawcy,
b) w przypadku braku możliwości dostępu do pojemnika lub kontenera, stwierdzenie jego
braku lub innych zdarzeń powinno zostać potwierdzone przez załogę obsługującą pojazd
poprzez wprowadzanie odpowiedniej notatki w terminalu zainstalowanym na pojeździe
i zarejestrowane,
c) Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco – bez odrębnego wezwania ze strony
Zamawiającego – wymieniać zniszczone transpondery oraz wyposażać w transpondery
te pojemniki lub kontenery, które takich transponderów nie posiadają.
3) Rejestracji zdarzeń w oparciu o system RFID następujących danych: czas i miejsce (POO)
odbioru odpadów, rodzaj odbieranych odpadów, czynności rejestrowane poprzez systemy
związane z odbiorem odpadów, rzeczywisty przebiegu trasy, czas i miejsce zakończenia usługi
(przekazania odpadów).
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a) Wykonawca rejestruje wszystkie zdarzenia uniemożliwiające realizację usług poprzez
wprowadzanie zdefiniowanych w formie komunikatów (notatek) do pokładowego
terminala/komputera - lub jeśli Zamawiający wyda taką dyspozycję również e-mailowo
w formie dobowego raportu zdarzeń,
b) w przypadku, gdy pojemnik lub kontener frakcji odpadów selektywnych nie zostanie
zidentyfikowany przez system RFID, Wykonawca sprawdza w systemie RFID
(terminalu/komputerze pokładowym) czy pojemnik lub kontener jest zarejestrowany
w systemie Wykonawcy. W takim wypadku ręcznie wprowadza odpowiednią notatkę (np.
uszkodzony lub brak transpondera, załadunek pojemnika) do systemu.
4) Szczegółowy zakres prac opisany w § 16 pkt 3 lit „a” i „b” reguluje załącznik nr 8 do umowy.
5) Zaplanowania i oznaczenia dni, w których nastąpi ważenie pojemników przez pojazd
wyposażony w system wagowy. Ważenie pojemników realizowane jest nie rzadziej niż
2 ważenia w ciągu 6 miesięcy (4 razy w roku) dla każdego pojemnika frakcji selektywnie
zbieranych w pojemnikach 1,1m3, oraz zmieszanych odpadów komunalnych na
nieruchomościach niezamieszkałych w pojemnikach.
6) Prowadzenia dokumentacji wideo realizowanych usług przez pojazdy, które zostały wskazane
do wyposażenia w dedykowany osprzęt. Zapis w postaci cyfrowej pozwala na skutecznie
udokumentowanie zdarzeń i przypisanie ich do właściwego punktu odbioru odpadów oraz
klienta. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania dokumentacji wideo obrazującej wskazane
zdarzenia maksymalnie do dwóch tygodni od wystąpienia zdarzenia poprzez zamieszczenie
materiału na serwerze FTP udostępnionym przez Wykonawcę.
7) Uczestniczenia wspólnie z Zamawiającym w kontrolach i objazdach mających na celu
weryfikację przestrzegania przez właścicieli nieruchomości zasad prawidłowej segregacji
odpadów, oraz weryfikację prawidłowości realizowania usług.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do codziennej kontroli wyznaczonego obszaru (przejazd do
100km).
9) Zabezpieczenia realizacji czynności określonych w § 16 pkt 8 poprzez zapewnienie środka
transportu (samochód osobowy).
10) Wykonywania na wniosek Zamawiającego prac związanych ze zmianą lokalizacji pojemników
do zbierania odpadów gromadzonych selektywnie (w tym pojemników na przeterminowane
i niewykorzystane leki) poprzez ich transport i ustawienie w wyznaczonym przez
Zamawiającego miejscu.
11) Zamawiający zastrzega, że podczas całego okresu trwania umowy łączna liczba przestawień
pojemników nie przekroczy 10% ilości rozstawionych pojemników.
12) Opróżniania na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego pojemników na odpady gromadzone
selektywnie, w nieruchomościach zamieszkałych w budynkach wielolokalowych oraz
w nieruchomościach będących obiektami użyteczności publicznej – w przypadku gdy zapełnią
się one przed datą wynikającą z harmonogramu, w czasie nie przekraczającym 12 godzin od
chwili wydania takiej dyspozycji przez Zamawiającego. Zrealizowanie tej dyspozycji zwalnia
Wykonawcę z odbioru planowego z zastrzeżeniem postanowień § 17 pkt 13.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania dyspozycji Wykonawcy w zakresie
dodatkowego (tj. ponad liczbę określoną w harmonogramie) opróżnienia pojemnika do
gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (niezależnie od rodzaju gromadzonej frakcji)
w ilości 250 opróżnień na przestrzeni trwania całej umowy.
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§ 17
1) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę:
a) osoby wyznaczone do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy (minimum 2),
oraz dyspozytorów (minimum 2),
b) kierowców pojazdów do odbierania odpadów komunalnych (minimum 20),
c) ładowaczy odpadów (minimum 20),
- tj. osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040).
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 17 pkt 1
lit. „a”, „b” i „c” czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych)
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 17 pkt 1 lit. „a”, „b” i „c” czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2018 poz. 1000),
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
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zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018
poz. 1000).
§ 18
1) Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli
w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w SIWZ stanowiącej integralną
część niniejszej umowy.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli o której mowa w § 18 pkt 1
z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Policji oraz Straży Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej.
§ 19
1) Zamówienie będzie realizowane po cenie zadeklarowanej w ofercie do wysokości maksymalnej
nominalnej wartości umowy tj.:
Netto: ………………. zł (słownie: …………………………........................................................)
W tym podatek VAT w wysokości ……% tj.: ……….zł (słownie:. …….….………..........…… )
Brutto: ……………. zł (słownie:….……………………….………….…….………………...….)
2) Wartość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonane prace będzie wyliczana
z zastosowaniem ceny jednostkowej przedstawionej w ofercie.
3) Cena jednostkowa za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych
zmieszanych i zbieranych selektywnie:
Netto: ………………. zł (słownie: ………………………….........................................................)
W tym podatek VAT w wysokości ……% tj.: ……….zł (słownie:. …….….……….…......…… )
Brutto: ……………. zł (słownie:….……………………….………….…….………………...….)
4) Cena jednostkowa netto i brutto zadeklarowana w ofercie jest niezmienna i nie podlega żadnym
negocjacjom przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 28.
5) Poziom finansowania umowy w 2020r. wynosi ……………………………........................brutto
(słownie: …………………………………………………………...………….……...….. brutto).
6) Poziom finansowania w danym roku budżetowym będzie określany aneksem (aneksami)
do niniejszej umowy stosownie do środków zabezpieczonych w planie finansowym na realizację
zadania.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian wysokości środków finansowych
w okresie obowiązywania umowy, zarówno w postaci zwiększenia jak i zmniejszenia poziomu
finansowania w danym roku trwania umowy, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie przekroczy
kwoty określonej w § 19 pkt 1.
8) Ustalenie przez Zamawiającego środków przeznaczonych na realizację zadania w kwocie niższej
niż podana w § 19 pkt 1 lub dokonywanie na przestrzeni trwania umowy zmian wysokości
środków finansowych zarówno zwiększania jak i zmniejszania nie stanowi podstawy
do wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, ani nie rodzi podstaw
do żądania przez Wykonawcę kar umownych bądź odszkodowania.
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9) Zadeklarowana w ofercie cena jednostkowa uwzględnia wszystkie koszty związane z należytym
wykonaniem przedmiotu umowy.
§ 20
1) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w formie przelewu bankowego
na rachunek bankowy …………….…………………. w terminie do 30 dni od daty złożenia
w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2) Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury złożonej przez Wykonawcę jest:
a) przedłożenie podpisanego przez Wykonawcę miesięcznego zestawienia ważeń odpadów
tj.: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz
odpadów zielonych odbieranych od właścicieli nieruchomości w budynkach
wielolokalowych,
b) przekazanie wszystkich raportów dziennych i miesięcznych zgodnie z § 16 pkt 7, 8 i 9
niniejszej umowy.
3) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego dostarczyć kwity wagowe podpisane
przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4) Prace określone w § 2 rozliczane będą w okresach jedno miesięcznych z wyłączeniem
§ 17 pkt 1.
5) Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 21
1) Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP …………..………… i jest upoważniony
do wystawiania faktur VAT.
2) Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT numer NIP ……………...…. i jest uprawniony
do przyjmowania faktur VAT.
§ 22
1) Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych należy realizować sukcesywnie
przez 24 miesiące lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadania – termin rozpoczęcia realizacji zadania: ……………….. Pozostałe usługi określone w
opisie przedmiotu zamówienia należy realizować od daty zawarcia umowy.
2) Termin zakończenia realizacji zadania: ……………… lub do wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na realizację usługi.
§ 23
1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dotyczące mienia oraz
zdrowia, a także za wszelkie szkody powstałe zarówno u Zamawiającego jak i osób trzecich
w związku z niewykonaniem, nieterminowym wykonaniem lub nienależytym wykonaniem
zadań objętych przedmiotem zamówienia.
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§ 24
1) Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony
złotych) przez cały okres realizacji umowy.
2) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi kopię aktualnej polisy.
3) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie
obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.
4) Niewykonanie obowiązków, o których mowa w § 24 pkt 1, 2 i 3 traktowane będzie jako
nienależyte wykonanie umowy i skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej określonej w § 33 pkt 2 umowy.
§ 25
1) W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % max. wartości nominalnej umowy brutto tj. ……..… zł
w formie …………..………... .
2) Zamawiający zwraca 100 % kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni po zakończeniu umowy
i uznaniu jej za wykonaną należycie.
3) Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami w wysokości oprocentowania
stosownej (wynikającej z terminu realizacji zadania) lokaty terminowej. O wyborze lokaty
terminowej decyduje wyłącznie Zamawiający, na co niniejszym Wykonawca wyraża
nieodwołalną zgodę.
4) Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca
przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.
§ 26
1) Ze strony Wykonawcy osobą/osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są:
…………………………………………………………………………………………………….
2) Ze strony Zamawiającego osobą/osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy
są: ……………………………..………………………………………………………………….
§ 27
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku
nie przystąpienia do realizacji usługi, niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu
umowy.
2) Za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy uznane będzie w szczególności:
a) utrata uprawnień do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy,
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiazującego,
b) nie przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do istniejących
w II Regionie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
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3)

4)

5)

6)

c) nie wznowienie świadczenia usługi w terminie 7 dni roboczych od zaistniałej przerwy
w realizacji odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
trwającej powyżej 4 dni roboczych, w zakresie dotyczącym co najmniej 30% obsługiwanych
nieruchomości,
d) mieszanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dąbrowa Górnicza z odpadami z innej
gminy – 3 udokumentowane przypadki w ciągu 12 miesięcy.
Zamawiający w przypadkach określonych w § 27 pkt 1 i 2 może skorzystać z prawa
do rozwiązania umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się
z umowy.
Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że
umowa przestaje wiązać strony. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej
rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie
świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia
przysługujące przed jej rozwiązaniem.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem przyczyny jej rozwiązania.
§ 28

1) Strony dopuszczają zmiany w zakresie odnoszącym się do ceny i terminu realizacji umowy
w przypadku :
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejście w życie przepisów
o których mowa w pkt 1 lit „a”.
3) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit „a” wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się
a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4) W przypadku zmian określonych w pkt 1 lit „b” wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5) W przypadku zmian określonych w pkt 1 lit „c” wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6) Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
1986 z późn. zm.) – strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian istotnych postanowień
zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
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Wykonawcy, w zakresie:
a) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek zmiany przepisów prawa,
wpływającej na sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
b) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, za porozumieniem stron, jeżeli zmiana
będzie korzystna dla Zamawiającego i przyczyni się do poprawy jakości lub efektywności
świadczonych usług.
§ 29
1) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmian w umowie,
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
§ 30
1) Zamawiający zobowiązany jest do:
a) przekazania Wykonawcy wykazu nieruchomości opartego na złożonych przez właścicieli
nieruchomości do Zamawiającego deklaracjach, z których należy dokonywać odbioru
i zagospodarowania odpadów,
b) udostępnienia Wykonawcy wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego i należytego
wykonywania niniejszej umowy,
c) współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym w celu prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy,
d) terminowego regulowania należności wynikających z realizacji umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem publicznym, uwzględniając zasady
najnowszej wiedzy technicznej i obowiązujące normy techniczne, oświadczając jednocześnie,
iż posiada wiedzę i kwalifikacje oraz możliwości techniczne niezbędne do prawidłowego
wykonania umowy,
b) wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska określonymi w aktualnych
przepisach prawa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego,
c) terminowego realizowania zadań powierzonych niniejszą umową, w szczególności
obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
przekazywania wszelkich raportów i sprawozdań określonych w niniejszej umowie.
§ 31
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania umowy w zakresie liczby obsługiwanych
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, uzależnionej od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego, w oparciu o założenia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części.
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§ 32
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% maksymalnej
nominalnej wartości umowy brutto określonej w § 19 pkt 1.
2) Za zwłokę w regulowaniu faktur w terminie ustalonym w § 20 pkt 1 niniejszej umowy
Wykonawca może żądać odsetek w wysokości ustawowej.
§ 33
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
w wysokości 10% maksymalnej nominalnej wartości umowy brutto określonej w § 19 pkt 1.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej nominalnej
wartości umowy brutto określonej w § 19 pkt 1 w razie nienależytego wykonania zobowiązania
określonego w § 24 pkt 1, 2 i 3.
§ 34
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub opóźnienie
w wykonaniu przedmiotu umowy w formie kar umownych w odniesieniu do poszczególnych zadań.
Wykonawca w odniesieniu do poszczególnych zadań zapłaci Zamawiającemu następujące kary:
1) Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa
Górnicza.
a) za nie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1 polegające na nieodebraniu
każdej ilości odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości – w wysokości 50 zł za
każdą stwierdzoną nieprawidłowość w odniesieniu do każdej nieruchomości osobno,
z zastrzeżeniem § 12 pkt 1,
b) za niewykonanie w terminie prac określonych w § 3 pkt 5, 6, 7 i 8 – w wysokości 50 zł za
każdy dzień opóźnienia wynikający z harmonogramu odbioru odpadów w odniesieniu do
każdej nieruchomości/lokalizacji osobno,
c) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w postaci mycia i dezynfekcji za pomocą
pojazdu o zamkniętym obiegu wody tzw. śmieciarko-myjki pojemników do gromadzenia
odpadów kuchennych ulegających biodegradacji – w wysokości 50 zł za każdy dzień
opóźnienia wynikający z harmonogramu odbioru odpadów w odniesieniu do każdej
nieruchomości/lokalizacji osobno,
d) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w postaci mieszania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właściciela
nieruchomości – w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
e) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w postaci mieszania odpadów komunalnych
zebranych z terenu gminy Dąbrowa Górnicza z odpadami z innej gminy – w wysokości
10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
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f) za nie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 13 polegające na odbiorze
odpadów w godzinach innych niż 6:00-22:00 – w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony
przypadek w odniesieniu do każdej nieruchomości osobno,
g) za nie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 14 polegające na odbiorze
odpadów w terminie dłuższym niż 7dni – w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek
w odniesieniu do każdej nieruchomości osobno,
h) kary określone w § 34 pkt 1 lit „a”, „b”, „c”, „d” „e”, „f”, i „g” są od siebie niezależne
i naliczane za każde zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
i) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
j) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
2) Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy
Dąbrowa Górnicza.
a) w razie nie osiągnięcia poziomów, o których mowa w § 4 pkt 1 - w wysokości 10% wartości
umowy brutto określonej w § 19 pkt 1,
b) w razie nie osiągnięcia poziomów, o których mowa w § 4 pkt 2 - w wysokości równoważnej
wysokości kar nałożonych na gminę Dąbrowa Górnicza przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w tym zakresie,
c) w razie nie osiągnięcia poziomów, o których mowa w § 4 pkt 3 - w wysokości równoważnej
wysokości kar nałożonych na gminę Dąbrowa Górnicza przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w tym zakresie,
d) w razie przekazania odpadów do innej instalacji niż wskazana w § 4 pkt 4 lit „a” w wysokości
100 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
e) w razie przekazania odpadów bez zachowania hierarchii wskazanej w § 4 pkt 4 lit „b” –
w wysokości 100 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
f) kary określone w § 34 pkt 2 lit „a”, „b”, „c” „d” i „e” są od siebie niezależne i naliczane za
każde zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
g) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
3) Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów.
a) za nie wykonanie w terminie prac określonych w § 5 pkt 1 lit „a” i „b – w wysokości 1 000 zł
za każdy dzień opóźnienia,
b) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 5 pkt 3 lit „a” w terminie określonym
w § 5 pkt 4 – w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia,
c) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 5 pkt 3 lit „b” w terminie określonym
w § 5 pkt 4 – w wysokości 5 zł za każdy stwierdzony przypadek,
d) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 5 pkt 5 lit „a” w terminie określonym
w § 5 pkt 5 lit „b” z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 lit „c” – w wysokości 100 zł za każdy dzień
opóźnienia,
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e) kary określone w § 34 pkt 3 lit „a”, „b”, „c” i „d” są od siebie niezależne i naliczane za każde
zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
f) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
g) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
4) Uporządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.
a) za niewykonanie prac określonych w § 6 pkt 1, 2, 3 i 4 - w wysokości 100 zł za każdy
stwierdzony przypadek,
b) kary określone w § 34 pkt 4 lit „a” są od siebie niezależne i naliczane za każde zdarzenie
powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
c) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
d) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
5) Udostępnianie pojemników i dostarczenie worków na odpady gromadzone selektywnie.
a) za niewykonanie prac określonych w § 7 pkt 1 i 2 - w wysokości 10 zł za każdy dzień
opóźnienia, w odniesieniu do każdej nieruchomości/lokalizacji osobno,
b) za niewykonanie prac określonych w § 7 pkt 3 - w wysokości 1000 zł za każdy dzień
opóźnienia, w odniesieniu do każdej nieruchomości/lokalizacji osobno,
c) za niewykonanie prac określonych w § 7 pkt 4 w terminach określonych w terminie
określonym w § 7 pkt 8 - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, w odniesieniu do
każdej nieruchomości/lokalizacji osobno,
d) za niewykonanie prac określonych w § 7 pkt 5 w terminach określonych w terminie
określonym w § 7 pkt 8 - w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, w odniesieniu do
każdej nieruchomości/lokalizacji osobno,
e) za niewykonanie prac określonych w § 7 pkt 6 w terminach określonych w terminie
określonym w § 7 pkt 8 - w wysokości 5000 zł za każdy dzień opóźnienia, w odniesieniu do
każdej nieruchomości/lokalizacji osobno,
f) za niewykonanie prac określonych w § 7 pkt 7 w terminach określonych w terminie
określonym w § 7 pkt 8 - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, w odniesieniu do
każdej nieruchomości/lokalizacji osobno,
g) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 7 pkt 9, 10, 11, i 12 w terminie określonym
w § 7 pkt 19 – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, w odniesieniu do każdej
nieruchomości/lokalizacji osobno,
h) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 7 pkt 13, 14, 15, 16, 17 i 18 w terminie
określonym w § 7 pkt 19 – w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, w odniesieniu do
każdej nieruchomości/lokalizacji osobno,
i) za niewykonanie prac określonych w § 7 pkt 21 - w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
j) za niewykonanie prac określonych w § 7 pkt 21 lit „a” - w wysokości 1000 zł,
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k) za niewykonanie prac określonych w § 7 pkt 23 - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,
l) za niewykonanie prac określonych w § 7 pkt 24 - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,
m) za niewykonanie prac określonych w § 7 pkt 25 - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,
n) kary określone w § 34 pkt 5 lit „a”, „b”, „c” „d”, „e”, „f”, „g”, „h”, „i”, „j”, „k”, „l”, i „m” są
od siebie niezależne i naliczane za każde zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary
umownej,
o) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
p) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
6) Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
w tym pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, w należytym stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
a) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 8 pkt 1 w wysokości 50 zł za każdy
stwierdzony przypadek w odniesieniu do każdego pojemnika osobno,
b) za niewykonanie prac określonych w § 8 pkt 2 - w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony
przypadek w odniesieniu do każdego pojemnika osobno,
c) za niewykonanie prac określonych w § 8 pkt 3 - w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony
przypadek w odniesieniu do każdego pojemnika osobno,
d) kary określone w § 34 pkt 6 lit „a”, „b” i „c” są od siebie niezależne i naliczane za każde
zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
e) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
f) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
7) Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
a) za niewykonanie prac określonych w § 9 pkt 1 - w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
b) za niewykonanie prac określonych w § 9 pkt 5 i 6 w terminie wskazanym w § 9 pkt 7 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do każdej
nieruchomości/lokalizacji osobno,
c) za niewykonanie prac określonych w § 9 pkt 8 - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
d) kary określone w § 34 pkt 7 lit „a”, „b” i „c” są od siebie niezależne i naliczane za każde
zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
e) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
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f) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
8) Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór.
a) za opóźnienie w realizacji prac określonych w § 10 pkt 2 tj.: podjęcie ich w czasie od 24h do
48h – w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek,
b) za opóźnienie w realizacji prac określonych w § 10 pkt 2 tj.: podjęcie ich w czasie powyżej
48h – w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
c) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 10 pkt 5 tj.: dokonanie odbioru kontenera
przed upływem 24h od momentu jego ustawienia - w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
d) za opóźnienie w realizacji prac określonych w § 10 pkt 5 tj.: podjęcie ich w czasie od 48h do
72h – w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek,
e) za opóźnienie w realizacji prac określonych w § 10 pkt 5 tj.: podjęcie ich w czasie powyżej
72h – w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
g) kary określone w § 34 pkt 8 lit „a”, „b”, „c”, „d” i „e” są od siebie niezależne i naliczane za
każde zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
h) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
i) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
9) Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody.
a) za opóźnienie w realizacji prac określonych w § 11 pkt 1 tj.: podjęcie ich w czasie od 4h do
6h – w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek,
b) za opóźnienie w realizacji prac określonych w § 11 pkt 1 tj.: podjęcie ich w czasie powyżej
6h – w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę w odniesieniu do każdego
stwierdzonego przypadku,
c) za opóźnienie w realizacji prac określonych w § 11 pkt 2 i 3 tj.: podjęcie ich w czasie od 1,5h
do 3h – w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek,
d) za opóźnienie w realizacji prac określonych w § 11 pkt 2 i 3 tj.: podjęcie ich w czasie powyżej
3h – w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę w odniesieniu do każdego
stwierdzonego przypadku,
e) za niewykonanie prac określonych w § 11 pkt 4 - w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
f) za opóźnienie w realizacji prac określonych w § 11 pkt 5 – w wysokości 100 zł za za każdy
dzień opóźnienia, w odniesieniu do każdego punktu osobno,
g) za opóźnienie w realizacji prac określonych w § 11 pkt 7 tj.: podjęcie ich w czasie powyżej
24h – w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę w odniesieniu do każdego
stwierdzonego przypadku,
h) kary określone w § 34 pkt 9 lit „a”, „b”, ‘c”, „d”, „e”, „f” i „g” są od siebie niezależne
i naliczane za każde zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
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i) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
j) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
10) Transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
(GPZON) i trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO), a także odbiór odpadów
z aptek.
a) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 12 pkt 1 – w wysokości 1 000 zł za każdy
dzień opóźnienia, w odniesieniu do każdego punktu osobno,
b) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 12 pkt 2 i 3 – w wysokości 1 000 zł za każdy
dzień opóźnienia, w odniesieniu do każdego punktu osobno,
c) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 12 pkt 2 i 3 – w wysokości 1 000 zł za każdy
dzień opóźnienia, w odniesieniu do każdego punktu osobno,
d) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 12 pkt 8 w terminie określonym w § 12 pkt 1
– w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia, w odniesieniu do każdego punktu osobno,
e) za niewykonanie prac określonych w § 12 pkt 8 - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
f) kary określone w § 34 pkt 10 lit „a”, „b”, ‘c” „d” i „e” są od siebie niezależne i naliczane za
każde zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
g) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
h) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
11) Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta (POK).
a) za niewykonanie prac określonych w § 13 pkt 1 w terminie określonym w § 13 pkt 3 w wysokości 10 000 zł za każdy dzień opóźnienia,
b) za nienależyte wykonanie prac określonych w § 13 pkt 2 lit „a” – w wysokości 100 zł za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia w otwarciu lub za każdą rozpoczętą godzinę wcześniejszego
zamknięcia POK,
c) za niewykonanie prac określonych w § 13 pkt 2 lit „b” i „c” w terminie określonym w § 13
pkt 3 - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
d) za niewykonanie prac określonych w § 13 pkt 2 lit „d”, „e” - w wysokości 100 zł
za każdy stwierdzony przypadek,
e) za niewykonanie prac określonych w § 13 pkt 4 - w wysokości 500 zł za każdy dzień
opóźnienia,
f) kary określone w § 34 pkt 11 lit „a”, „b”, „c”, „d” i „e” są od siebie niezależne i naliczane za
każde zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
g) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
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h) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
12) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.
a) za niewykonanie prac określonych w § 14 pkt 3 - w wysokości 5 000 zł, za każdy stwierdzony
przypadek,
b) za niewykonanie prac określonych w § 14 pkt 4 w każdym wskazanym roku - w wysokości
10 000 zł,
c) za niewykonanie prac określonych w § 14 pkt 6 w każdym wskazanym roku - w wysokości
10 000 zł,
d) za niewykonanie prac określonych w § 14 pkt 7 - w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
e) za niewykonanie prac określonych w § 14 pkt 8 - w wysokości 200 zł, za każdy stwierdzony
przypadek,
f) za niewykonanie prac określonych w § 14 pkt 9 - w wysokości 100 zł,
g) kary określone w § 34 pkt 12 lit „a”, „b”, „c”, „d”, „e” i „f” są od siebie niezależne i naliczane
za każde zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
h) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
i) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
13) Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
a) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 1 - w wysokości 2 000 zł za każdy dzień zwłoki,
b) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 2 - w wysokości 100 000 zł za każdy
stwierdzony przypadek,
c) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 3 - w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
d) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 4 i 5 - w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
e) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 7 lit „a”, „b”, „c” i „d” w terminach określonych
w §15 pkt 8 - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
f) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 9 w terminach określonych w §16 pkt 9 w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
g) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 10 tj. za brak utworzenia serwera ftp w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki,
h) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 10 tj. za brak utrzymania serwera ftp w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek,
i) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 11 tj. za brak udostępnienia raportów w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdego z raportów,
j) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 12 tj. za brak udostępnienia raportów w terminie
- w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
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k) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 13 tj. za brak udostępnienia materiałów
w terminie - w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,
l) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 13 tj. za brak utrzymania materiałów przez dwa
miesiące - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,
m) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 14 - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
n) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 15 - w wysokości 500 zł za każdy dzień
opóźnienia,
o) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 16 - w wysokości 500 zł za każdy dzień
opóźnienia,
p) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 17 - w wysokości 50 zł za każdy dzień
opóźnienia
q) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 18 - w wysokości 500 zł za każdy dzień
opóźnienia,
r) za niewykonanie prac określonych w § 15 pkt 19 - w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony
przypadek,
s) kary określone w § 34 pkt 13 lit „a”, „b”, „c”, „d”, „e” „f”, „g”, „h”, „i”, „j”, „k”, „l”, „m”,
„n”, „o”, „p”, „q” i „r” są od siebie niezależne i naliczane za każde zdarzenie powodujące
obowiązek zapłaty kary umownej,
t) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
u) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
14) Inne prace objęte przedmiotem zamówienia, nie wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 i 13 zadania Wykonawcy określone w § 16.
a) za każdy stwierdzony przypadek braku gotowości Wykonawcy do świadczenia usług,
o których mowa w § 16 pkt 1 - w wysokości 500 zł, za każdy dzień,
b) za niewykonanie prac określonych w § 16 pkt 2 - w wysokości 100 zł za każdy nieoznakowany
pojemnik lub kontener,
c) za niewykonanie prac określonych w § 16 pkt 3 - w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
d) za niewykonanie prac określonych w § 16 pkt 6 - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
e) za niewykonanie prac określonych w § 16 pkt 10 - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
f) za opóźnienie w realizacji prac określonych w § 16 pkt 12 - w wysokości 100 zł każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia liczoną od wydania dyspozycji przez Zamawiającego,
g) kary określone w § 34 pkt 14 lit „a”, „b”, „c”, „d”, „e” i „f” są od siebie niezależne i naliczane
za każde zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
h) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
41

Załącznik nr 21 do SIWZ
Nr ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/MZGO/2019

i) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
15) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace.
a) za brak zatrudnienia osób w ilościach określonych w § 17 pkt 1 lit „a”, „b” i „c” - w wysokości
500 zł za każdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do każdej osoby,
b) za nieprzekazanie dokumentów określonych w § 17 pkt 3 lit „a”, „b”, „c” i „d” w terminie w wysokości 500 zł za dzień zwłoki w stosunku do każdego z dokumentów,
c) kary określone w § 34 pkt 15 lit „a” i „b” są od siebie niezależne i naliczane za każde zdarzenie
powodujące obowiązek zapłaty kary umownej,
d) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych
przepisami Kodeksu Cywilnego,
e) kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci po wystawieniu Noty Księgowej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w dokumentu do Wykonawcy na nr
konta bankowego wskazany w § 34 pkt 17.
16) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za realizację przedmiotu zamówienia przy
pomocy pojazdów o parametrach gorszych aniżeli wskazane w ofercie, w wysokości 500 zł za
każdy stwierdzony przypadek.
17) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną kwotę kary umownej Wykonawca zapłaci
po wystawieniu Noty Księgowej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia w/w
dokumentu do Wykonawcy na nr konta bankowego ……………należącego do Zamawiającego.
§ 35
1) Zamawiający może dokonywać kontroli wszystkich prac wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia.
2) Z każdej kontroli Zamawiający będzie sporządzał protokoły (ewentualną dokumentację
fotograficzną) będące podstawą do naliczania kar umownych.
3) Podstawę do naliczania kar umownych dla poszczególnych zadań stanowi również protokół
z kontroli przeprowadzonej przez inne służby miejskie np. Straż Miejską, Straż Pożarną, Policję.
§ 36
1) Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
i aktami wykonawczymi.
2) Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych
osobowych spełniają wymogi określone w wyżej przywołanej ustawie oraz że przetwarzane dane
osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
3) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego
o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych
w wyniku realizacji umowy.
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4) Wykonawca zobowiązany jest zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu zachować
w tajemnicy wszystkie dane, które pozyskał w związku z realizacją umowy.
§ 37
1) Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających lub związanych
z niniejszą umową na rzecz osób trzecich ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek formie
przewidzianej prawem.
2) Wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu
umowy kredytu, pożyczki).
3) Wykonawca nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela.
4) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani
udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi,
niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

§ 38
Wykonawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych prac podwykonawcom wyłącznie za
zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 39
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 40
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 41
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
Załącznik nr

1 -

Wykaz miejsc, w których ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów.

Załącznik nr

2 -

Wykaz lokalizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa
Górnicza.

Załącznik nr

3 -

Wykaz cmentarzy w gminie Dąbrowa Górnicza.

Załącznik nr

4 -

Wykaz rodzinnych ogrodów działkowych w gminie Dąbrowa Górnicza.

Załącznik nr

5 -

Wykaz targowisk w gminie Dąbrowa Górnicza.

Załącznik nr

6 -

Wykaz szpitali w gminie Dąbrowa Górnicza.

Załącznik nr

7 -

Wykaz aptek, w których będzie realizowany odbiór przeterminowanych
i niewykorzystanych leków w gminie Dąbrowa Górnicza.

Załącznik nr

8 -

Szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia pojemników oraz
rejestracji zdarzeń i wymiany informacji.
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