IGK.271.6.2018
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki”

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I Przedmiot zamówienia:
1. Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Wyposażenie w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych Gminy Wyszki oraz utrzymywanie tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

II Charakterystyka obszaru świadczenia usługi:
1. Powierzchnia Gminy Wyszki wynosi 20650ha.
2. Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Wyszki wynosi 4545 osób (dane na podstawie ewidencji
ludności na dzień październik 2018 r.)
3. Szacuje się, że liczba osób faktycznie zamieszkałych jest mniejsza o ok. 15%.
4. Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi ok. 1108, w tym:
1) 864 gospodarstw domowych poniżej 4 osób,
2) 240 gospodarstw domowych powyżej 4 osób.
3) 4 wspólnoty mieszkaniowe 68 gospodarstw mieszkaniowych
5. Na terenie Gminy Wyszki wspólnoty mieszkaniowe znajdują się w budynkach wielorodzinnych: w
miejscowości Wyszki ul. Nowa 1, 6 gospodarstw domowych, ul. Nowa 3, 18 gospodarstw domowych,
ul. Szkolna 17, 8 gospodarstw domowych oraz w miejscowości Kamienny Dwór dwa budynki mieszkalne
36 gospodarstw domowych ( dwa budynki mieszkalne po 18 gospodarstw)
6. Liczba miejscowości położonych na terenie administracyjnym Gminy Wyszki wynosi 59.
7. Zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów jako zmieszany złożyło ok. 51 gospodarstw
8. Zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów jako selektywny (tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, tekstylia, szkło białe i kolorowe oraz makulatura) oraz odpady biodegradowalne i
pozostałe mokre złożyło ok. 13 gospodarstw.
9. Zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów jako selektywny (tworzywa sztuczne ,opakowania
wielomateriałowe, tekstylia, szkło białe i kolorowe oraz makulatura) z kompostowaniem odpadów
biodegradowlanych przydomowym pozostali , ok. 1044 gospodarstw.

III Warunki i zakres świadczenia usług:
1. Wykonawca w okresie realizacji umowy, w cenie oferowanej usługi, zobowiązany jest dostarczyć do
wszystkich gospodarstw pojemniki (z tworzyw sztucznych lub metalowe) na odpady o odpowiednich
pojemnościach, spełniających wymogi Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wyszki .
1/7

IGK.271.6.2018
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki”

2. Szacunkowa liczba pojemników do obsługi nieruchomości na terenie Gminy Wyszki wynosi:
1)

do zbierania odpadów komunalnych, pojemniki o poj. min. 120 l – ok. 844 szt.

2)

do zbierania odpadów komunalnych, pojemniki o poj. min. 240 l – ok. 240 szt.

3)

do zbierania odpadów komunalnych , pojemniki o poj. min. 360 l – ok. 20 szt.

4)

do zbierania odpadów komunalnych , pojemniki o poj. 1100 l - ok. 4 szt.

5)

do selektywnego zbierania odpadów komunalnych pojemniki o pojemności 1100 l – ok. 4 szt.

6)

do selektywnego zbierania odpadów worki o pojemności min. 120 l - ok. 1050 szt. 1 rozdanie.

7)

Do odpadów biodegradowalnych i zielonych worki o pojemności min. 120 l – ok. 13 szt. 1 rozdanie.

3. Zamawiający zastrzega, że w okresie realizacji umowy ilość obsługiwanych nieruchomości (punktów
adresowych) wymienionych w załączniku nr 1 do umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o 5%,
bez zmiany wysokości wynagrodzenia. O zmianie ilości punktów adresowych Zamawiający pisemnie
poinformuje Wykonawcę, który zobowiązany będzie wyposażyć/odebrać pojemniki w terminie 7 dni.
4. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojemników w sposób czytelny i widoczny, opatrzone
nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. Umożliwiające również łatwą identyfikację
przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy jego firmy oraz numeru telefonu firmy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników na własny koszt w
terminie 7 dni od zgłoszenia w formie pisemnej zapotrzebowania przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach wystawionych na
wyodrębnionym, urządzonym na terenie nieruchomości (w rejonie bramy lub furtki wejściowej) placyku
gospodarczym.
7. Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych (w
szczególności zimą oraz w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie
środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o utrudnionej lokalizacji.
8. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć wszystkie obsługiwane gospodarstwa w pojemniki - w terminie
do dnia 31.12.2018 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy (utworzony na podstawie zebranych
deklaracji) wykaz punktów zbiórki odpadów, które należy wyposażyć w pojemniki w dniu podpisania
umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarowali
selektywne zbieranie odpadów po trzy worki każdego koloru do selektywnej zbiorki odpadów
komunalnych, w terminie do dnia 31.12.2018 r.
10. Zamawiający na podstawie zebranych deklaracji przekaże Wykonawcy wykaz
prowadzących selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w dniu podpisania umowy.

nieruchomości

11. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w
godzinach od 7.00 do 20.00.
12. Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi oraz
innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi.
13. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela
nieruchomości tego obowiązku podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane
odpady komunalne i niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji
pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) powiadamia o tym Zamawiającego załączając
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dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i
godziny.
14. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej.
15. Wykonawca zapewni transport odpadów:
1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych - do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania – do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
lub do instalacji zastępczej. Gmina Wyszki uwzględniona została w regionie południowym gospodarki
odpadami komunalnymi – zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na lata 2016-2022,
uchwała nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. przyjęta przez Sejmik Województwa
Podlaskiego.
16. Odzysk lub unieszkodliwienie zebranych odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował zgodnie
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z póź.zm.; Dz. U. z 2018 r. poz.
992 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z póź. zm.).
17. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:
1)

Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej
sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z póź. zm.) do końca miesiąca po
półroczu, którego dotyczą. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach
komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z
obowiązującymi wzorami druków,

2)

osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14
grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167 ).

3)

obliczenia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz weryfikacja
osiąganych przez Wykonawcę poziomów recyklingu wykonywana będzie przez Zamawiającego na
podstawie przesyłanych półrocznych sprawozdań przekazywanych przez Wykonawcę, spełniających
wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań
o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627 ).

4)

Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do
RIPOK-u bądź do innej jednostki która odbiera odpady selektywnie zebrane zgodnie z
obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014
r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1973 ).

5)

Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający
osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167 z) poziomów recyklingu, przygotowania
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do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne i
szkło wyrażone w %.
1) w roku 2019 – co najmniej 40 %
2) w roku 2020 – co najmniej 50 %
z pełnymi konsekwencjami niedotrzymania wytycznych.
6)

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z póź. zm.; Dz. U.
z 2018 r. poz. 992) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

7)

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających
informację o ilości i rodzaju odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Wyszki. Raport
miesięczny jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę w danym miesiącu.

IV Odbiór odpadów - charakterystyka
1. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wszystkich odpadów przygotowanych do wywozu z terenu
posesji zamieszkałej, pod warunkiem zgromadzenia ich, przez właściciela tej nieruchomości, w
odpowiednich pojemnikach lub workach. Wykonawca będzie zobowiązany również do zebrania odpadów
leżących obok.
2. Charakterystyka worków do selektywnej zbiorki odpadów:
1) materiał - folia polietylenowa LDPE,
2) pojemność – nie mniejszej niż 120 l,
3) kolor - niebieskie (z przeznaczeniem na papier i tekstylia), żółte (z przeznaczeniem na tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania metalowe), zielone (z przeznaczeniem na szkło)
oraz worki brązowe (z przeznaczeniem do odpadów „zielonych” tj. trawa, liście) oznaczone informacją
o rodzaju gromadzonych w nich odpadach, nazwą, adresem, numerem telefonu Wykonawcy.
4) grubość - grubość dostosowana do ilości i rodzaju odpadów, wykluczająca rozerwanie się worka (co
najmniej 60 mikronów).
3. Worki zapewnia Wykonawca bez limitu, wg potrzeb mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest przy
każdym odbiorze poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zbieranych do zostawienia właścicielowi
nieruchomości nowych worków w ilości odebranych chyba, że właściciel nieruchomości zgłosi potrzebę
otrzymania dodatkowych worków na poszczególne frakcje odpadów. Właściciele nieruchomości
otrzymują worki bezpłatnie.
4. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie:
1) szkło - raz w miesiącu
2) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz drobny metal - raz w miesiącu
3) papier – raz w miesiącu
4) odpady „zielone” (trawa, liście) – raz w miesiącu
5. W przypadku odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca
zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 21 z póź. zm., Dz. U. z 2018 r. poz. 992).
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6. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych w/w odpadów przez właścicieli przed swoimi
nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – dwa razy w roku. W okresie między wystawkami
mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Wyszkach, przy ul. Usługowej 11, 17-132 Wyszki.
7. Gospodarowanie odpadami budowlanymi odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami
nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami.
8. Odpady niebezpieczne odbierane będą z punktów stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany
Wykonawcy): ilość punktów odbioru: leki - 2, baterie - 4). Wykonawca zobowiązany będzie przed 31
grudnia 2018 r. dostarczyć i ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego aptekach pojemniki do
selektywnego zbierania przeterminowanych leków oraz szkołach i Urzędzie Gminy pojemniki do
selektywnego zbierania baterii, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe. Do zadań Wykonawcy będzie
należało odbieranie tych odpadów ze wskazanych miejsc (w godzinach ich pracy) po zgłoszeniu o jego
wypełnieniu lub w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników.
9. Częstotliwość odbioru odpadów
1)

segregowane odpady komunalne:
a) z terenów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu,
b) z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 1 raz miesiącu.

2)

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) z terenów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu,
b) z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 1 raz miesiącu.

3)

odpady gromadzone w gminnym punkcie zbiórki w zależności od potrzeb,

zgodnie z Uchwałą Nr XVI/169/12 Rady Gminy w Wyszki z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz.
3002, z 2016 r. poz. 3761 oraz z 2017 r. poz. 3520) oraz Uchwałą XIX/249/17 Rady Gminy Wyszki z dnia
31 października 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4124) - stanowiące załącznik nr 3.
10. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach
odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy
odbioru, które Zamawiający będzie akceptował i publikował na stronie internetowej www.wyszki.pl, a
Wykonawca w formie wydruków będzie na własny koszt dystrybuował przekazując do właścicieli
nieruchomości za pisemnym pokwitowaniem.
11. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów nastąpi
w dniu roboczym po dniu wolnym.

V Dodatkowe wymagania techniczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Odbiór i transport odpadów winien się odbywać pojazdem do tego przystosowanym,
2. Samochody odbierające odpady winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
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3. Wykonawca winien trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz
danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne;
4. Wykonawca winien zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego oraz
posiadały aktualne badania i świadectwa dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie z przepisami ruchu
drogowym;
5. Wykonawca winien wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i
miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów
umożliwiający weryfikację tych danych.
6. Wykonawca winien zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i
rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na
odpady;
7. Wykonawca winien wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników;
8. Wykonawca winien zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na
zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu;
9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję masy odpadów zmieszanych odebranych od
właścicieli nieruchomości, którą winien jest udostępnić Zamawiającemu;
10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję masy odpadów selektywnie gromadzonych
odebranych od właścicieli nieruchomość, którą winien jest udostępnić Zamawiającemu;
11. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług do przestrzegania przepisów BHP i p. poż.;
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek
innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

VI Zasady dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia i obsługi Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów
Komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, do którego w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 do 15.00 właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wyszki będą
mogli przekazywać chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i
inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz inne odpady niebezpieczne.
2. Przez wyposażenie Zamawiający rozumie dostarczenie niezbędnych urządzeń
(kontenerów) do
gromadzenia ww. odpadów na plac zlokalizowany przy ul. Usługowej 11, 17-132 Wyszki, pełniący
funkcję Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Przez obsługę Zamawiający rozumie odbiór,
transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu odpadów gromadzonych w Punkcie Selektywnej
Zbiórki na telefoniczne zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy Wyszki lub z częstotliwością zapobiegającą
przepełnienie urządzeń do ich gromadzenia.

VII Pozostałe obowiązki
1. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
2. Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu
umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa,
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3. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i
zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy,
4. Wykonanie, co najmniej dwóch akcji edukacyjno-informacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Wyszki, z tym że pierwsza z akcji winna się odbyć się do dnia
30.06.2019r.
5. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu posesji zamieszkałych wykonawca będzie realizował wg
ustalonego harmonogramu. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy
(święto), wywóz odpadów nastąpi w dniu roboczym po dniu wolnym,
6. Zapewnienie wymaganego poziomu recyklingu odpadów,
7. Zapewnienie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i ich odzysku innymi
metodami,
8. Zapewnienie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,
9. Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej
liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego
usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,
10. Porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z
pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
11. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wskazuje, że wykonawca lub
podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą
wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które
wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem usługi, czyli pracowników
fizycznych wykonujących czynności polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§
1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dokonania kontroli zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy na każdym etapie
realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia spełnienia ww. warunku.
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