Załącznik nr. 1

Przedmiot zamówienia
Dot. DAG/ZO/45/12/20
A. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z posesji PWSTE w Jarosławiu usytuowanych w następujących lokalizacjach:
a) Campus PWSTE ul. Czarnieckiego 16 za budynkiem Instytutu Inżynierii Technicznej ,
b) Campus PWSTE ul. Czarnieckiego 16 na parkingu przed DS. VICTORIA
c) budynki PWSTE przy ul. Pruchnickiej 2 na parkingu od ul. Strzeleckiej przy bud. C
d) budynek PWSTE przy ul. Grunwaldzkiej 24
B. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia
zagospodarowanie:
a) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:
− papier - w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury,
− metale i tworzywa sztuczne - w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
− szkło - w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła.
c) bioodpady, w szczególności: trawa, liście, gałęzie.
C. Realizacja przedmiotu zamówienia:
1. Usługa obejmuje:
a) zapewnienie ciągłości świadczenia usługi systematycznego wywożenia odpadów, nie
powodując ich zalegania,
b) utrzymanie będących własnością wykonawcy pojemników/kontenerów/zbiorników oraz
innych urządzeń służących do składowania odpadów komunalnych zmieszanych, papieru,
metali i tworzyw sztucznych, szkła we właściwym stanie higienicznym (mycie i
dezynfekcja) i technicznym,
c) ponownego ustawienia pojemników/kontenerów/zbiorników po dokonaniu wywozu
odpadów na właściwe miejsce lokalizacji,
d) usuwanie odpadów wokół pojemników/kontenerów/zbiorników w przypadku
nieterminowego wykonania usługi lub w przypadku wydostania się odpadów z
pojemników w trakcie ich przeładunku,
e) utylizację odpadów (zrzut na składowisko odpadów).
2. Przewidywana ilość pojemników w okresie trwania umowy oraz częstotliwość odbioru
odpadów:
a) Odpady niesegregowane (zmieszane):
− ul. Czarnieckiego 16- 7 pojemników 1 100 l przeznaczony do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – wywóz 1 x w
tygodniu (52 razy w roku),
− ul. Pruchnicka 2 - 2 pojemnik czterokołowe o pojemności 1 100 l przeznaczony do
gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych –wywóz 1 x w
tygodniu (52 razy w roku),
ul. Grunwaldzka 24 - 2 pojemnik o pojemności 120 l przeznaczony do

gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych –wywóz 1 x w
tygodniu (52 razy w roku),
b) Odpady segregowane papier:
− ul. Czarnieckiego 16 - 1 pojemnik o pojemności 1 100l na odpady segregowane
przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury – wywóz 1 x w miesiącu
(12 razy w roku),
− ul. Pruchnicka 2 - 1 pojemnik o pojemności 1 100l na odpady segregowane
przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury – wywóz 1 x w miesiącu
(12 razy w roku),
c) Odpady segregowane metale i tworzywa sztuczne:
− ul. Czarnieckiego 16 - 4 pojemnik o pojemności 1 100l na odpady segregowane
przeznaczony do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych – wywóz 1 x
w miesiącu (12 razy w roku),
− ul. Pruchnicka 2 - 1 pojemnik o pojemności 1 100l na odpady segregowane
przeznaczony do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych – wywóz 1 x
w miesiącu (12 razy w roku),
d) Odpady segregowane szkło zielone:
− ul. Czarnieckiego 13 - 1 pojemnik o pojemności 1 100l na odpady segregowane
przeznaczony do gromadzenia szkła – wywóz 1 x w miesiącu (12 razy w
roku),
d) Odpady segregowane szkło białe:
− ul. Czarnieckiego 13 - 1 pojemnik o pojemności 1 100l na odpady segregowane
przeznaczony do gromadzenia szkła – wywóz 1 x w miesiącu (12 razy w
roku),
e) Bioodpady:
− ul. Czarnieckiego - bioodpady w ilości 64 worki – wywóz 4 razy w
roku), wywóz w terminie do 7 dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.
C. Obowiązki wykonawcy:
a) Wykonawca w okresach miesięcznych zobowiązany będzie sporządzać zbiorcze
zestawienie ilości wykonanych usług – wzór zestawienia Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu najpóźniej do 5 dni od dnia podpisania
umowy. Zestawienie winno zawierać min. datę wykonania każdej usługi, rodzaj odpadu,
pojemność pojemników odebranych w ramach realizacji zamówienia oraz wskazanie
instalacji, do której zostały przekazane odpady, a także będzie podlegało zatwierdzeniu
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
b) opracowania harmonogramu odbioru odpadów i przedstawienia do zatwierdzenia
Zamawiającemu, najpóźniej do 5 dni od dnia podpisania umowy. W trakcie realizacji
zamówienia harmonogram może ulec zmianie w zakresie częstotliwości wywozu odpadów
w zależności od potrzeb Zamawiającego. Harmonogram z uwagi na bieżącą sytuację
Zamawiającego związaną z ograniczeniami funkcjonowania Uczelni z uwagi na stan
epidemii może ulec zmianie w zakresie częstotliwości wywozu odpadów.
Zmiana harmonogramu będzie następowała poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o
zmianie harmonogramu przez Zamawiającego, co nie wymaga akceptacji Wykonawcy.
Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
c) W przypadku awarii samochodu i braku możliwości odebrania odpadów w terminie,
należy niezwłocznie poinformować Kierownika Działu Techniczno - Inwestycyjnego
PWSTE w Jarosławiu o zaistniałej sytuacji oraz ustalić nowy termin odbioru.
d) Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy ma obowiązek posiadać pojazdy

oraz potencjał osobowy gwarantujący stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usług
odbioru, wywozu i utylizacji odpadów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości wywozu odpadów
(zmniejszenie lub zwiększenie).
D. Wymagania wobec podmiotu realizującego przedmiot zamówienia:
1. Usługę należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 13 września 1966 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).
c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z
późn. zm.)
E. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Usługi wywozu odpadów 90511000-2.
F. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę w zakresie odbioru i wywozu
odpadów komunalnych:
Przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu
zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z
2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). – zostały określone w §10 projektu umowy stanowiącym
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1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,
2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych
wymagań.
G. Warunki obligujące Wykonawcę:
1.Zamawiający zawrze Umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów wyłącznie z
podmiotem wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonej przez Burmistrza
Miasta Jarosławia.
G. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

