
 1 

Sygnatura: ZP-074/2017       Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

    
Opis przedmiotu zamówienia – część 1  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z jednostek Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) odbiór odpadów komunalnych z jednostek Zamawiającego,   

2) dostarczenie Zamawiającemu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, w tym 

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 

3) wymianę uszkodzonych pojemników. 

3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z częścią 2 opisu przedmiotu zamówienia, która 

określa liczbę pojemników oraz terminy i częstotliwość wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych 

i segregowanych. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian zakresu zamówienia w wyniku: 

 1)   rezygnacji z wywozu odpadów z danego budynku – w związku ze sprzedażą tego budynku, 

 2)   rezygnacji z poszczególnych terminów wywozu odpadów – w związku z podjęciem przez Rektora   

       Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu decyzji o dodatkowych dniach wolnych dla  

       Zamawiającego, 

 3) wyłączenia danego obiektu z użytkowania z powodu wystąpienia prac remontowych lub   

inwestycyjnych. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 będą skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczne wykonanie usługi. Z tego tytułu  Wykonawcy  nie    

przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu  pojemników w terminie do dnia 29 grudnia 2017 roku do godziny 

10:00, zgodnie z wykazem jednostek, liczbą i typem pojemników określonych w  części 2 opisu 

przedmiotu zamówienia, 

2) dostarczania kontenerów o pojemności 1,3 m
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godziny 8:00 następnego dnia po telefonicznym zgłoszeniu potwierdzonym faksem lub drogą 

elektroniczną przez Zamawiającego; Wykonawca potwierdza fakt otrzymania  zgłoszenia  również 

faksem lub drogą elektroniczną, 

3) wywożenia  odpadów komunalnych w godzinach od 6:00 do 12:00, zgodnie z  częstotliwością 

wywozu i w terminach wskazanych w części 2;  jeżeli  ustalony termin wywozu  przypada w  dniu  

ustawowo wolnym  od pracy, to Wykonawca wywiezie odpady w najbliższym dniu roboczym, 

4) wywożenia odpadów komunalnych pozostawionych poza pojemnikami, w przypadku ich 

przepełnienia z powodu niedotrzymania przez  Wykonawcę terminów albo  częstotliwości wywozu 

odpadów  określonych  w części 2. 

7.    Wykonawca ma obowiązek utrzymania pojemników w  należytym  stanie   sanitarnym, porządkowym i  

technicznym, 

8.  Zamawiający  zapewni: 

1)  dojazd  do pojemników po utwardzonej drodze,  

2)  wystawienie pojemników do miejsca podjazdu samochodu w ustalone dni wywozu, określone    

w części 2, 

3)  wstawienie pojemników  w granice swojej posesji, po opróżnieniu ich przez  Wykonawcę. 

9.    Wykonawca  odpowiada  za szkody poniesione przez Zamawiającego,  wyrządzone  z   przyczyn  leżących 

po  stronie Wykonawcy. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów: 

1) w sposób  nie zakłócający spoczynku nocnego, 

2) pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych oraz do odbierania poszczególnych 

frakcji odpadów, w sposób wykluczający ich mieszanie; użytkowane pojazdy powinny być we 

właściwym stanie technicznym, oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą 

identyfikację Wykonawcy poprzez umieszczenie nazwy firmy i adresu, 

3)  w sposób sprawny, gwarantujący bezpieczeństwo ruchu drogowego, ograniczając do minimum   

utrudnienia w ruchu drogowym i w korzystaniu z nieruchomości,  

4)   w sposób uniemożliwiający pylenie lub  rozsypywanie odpadów - pojazdy powinny być 

zabezpieczone  przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich 

załadunku oraz transportu, 

         5)  w razie awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego w dniu   

wykonywania usługi. 

11.  Wykonawca ma obowiązek porządkowania terenu w  miejscu pozostawienia pojemników i worków z 

odpadami komunalnymi w przypadku jego zanieczyszczenia, wynikającego z powodu nieprzestrzegania 

przez Wykonawcę harmonogramu wywozu  wskazanego w części 2  lub z powodu rozsypania odpadów 
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podczas ich  załadunku do pojazdu, w związku z tym samochód powinien być wyposażony w narzędzia 

lub urządzenia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników. 

12.  Wykonawca wstawi na cały okres obowiązywania umowy dwa kontenery typu KP-7,5 ( jeden przeznaczony 

do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i jeden  przeznaczony do zbierania odpadów 

zielonych) na  terenie miasteczka  uniwersyteckiego ( za Aulą  Uniwersytecką),  i pozostawi  je do 

dyspozycji Zamawiającego. Terminy opróżniania  tych kontenerów  Zamawiający  będzie podawał 

Wykonawcy pocztą elektroniczną, w zależności od swoich  bieżących potrzeb.  

13.   Pojemniki powinny być oznaczone nazwą Wykonawcy.     

14.  W przypadku utraty bądź zniszczenia pojemnika na odpady, Wykonawca zobowiązany   jest niezwłocznie 

podstawić pojemnik w miejsce utraconego lub zniszczonego. Pojemniki pozostają własnością Wykonawcy, 

zaś Zamawiający nie ponosi za nie odpowiedzialności.  

15.  Pojemniki  do gromadzenia  odpadów niesegregowanych mają spełniać następujące   wymagania: 

1)  będą wykonane z wytrzymałego, szczelnego, trwałego i odpornego na uszkodzenia  mechaniczne 

tworzywa sztucznego lub z blachy ocynkowanej, 

  2)  konstrukcja pojemnika będzie umożliwiać jego stabilne ustawienie na podłożu  utwardzonym i 

nieutwardzonym, i gwarantować wytrzymałość ścian bocznych  oraz dna na obciążenie, 

3) pojemniki będą posiadać: system jezdny wyposażony w kółka gumowe, kółka skrętne  z możliwością 

obrotu, 2 kółka z hamulcem ( blokadą) oraz pokrywę umożliwiającą  ich zamknięcie. 

16.  Wykonawca przeprowadzi   jednokrotne mycie i dezynfekcję pojemników na odpady   niesegregowane, w 

okresie od 1 do 30 czerwca 2018 roku. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady 

niesegregowane  w terminie, o którym mowa w ust. 16,   zobowiązany będzie do wykonania tych czynności 

w terminie jednego tygodnia od  daty przekazania   Wykonawcy  reklamacji przez  Zamawiającego. 

18.  Pojemniki do gromadzenia odpadów segregowanych  będą spełniać następujące   wymagania: 

1) będą wykonane z wytrzymałego, szczelnego i odpornego na  uszkodzenia mechaniczne i  

     trudnopalnego tworzywa sztucznego, 

       2) będą oznakowane kolorystycznie, zgodnie z zapisem  §11 ust. 3 Uchwały Rady  Miasta Torunia nr 

627/17  z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na   terenie 

Gminy Miasta Toruń, (dopuszcza się zastosowanie dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów 

pojemników o oznakowaniach kolorystycznych innych niż określone w regulaminie, w takim 

przypadku winny być one opatrzone napisami: 

 a) „Papier” 

 b) „Metale i tworzywa sztuczne” 

 c) „Szkło” 

 d) „Bio” 

 e) „Odpady suche” 

      3) konstrukcja pojemnika będzie umożliwiać  jego  stabilne  ustawienie  na  podłożu  twardym i 

nieutwardzonym, i gwarantować wytrzymałość ścian bocznych oraz dna   na obciążenie, 

       4) pojemniki będą posiadać system jezdny wyposażony w kółka – dwa przednie z hamulcem (blokadą). 

19.  Wykonawca przeprowadzi jednokrotne mycie i dezynfekcję pojemników na  odpady segregowane  w 

terminie  od 1 do 31 sierpnia 2018 roku.   

20.  W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi mycia i dezynfekcji pojemników na  odpady segregowane 

w terminie, określonym w ust. 19,  zobowiązany będzie do wykonania tych czynności w terminie  jednego 

tygodnia od daty przekazania   Wykonawcy reklamacji przez Zamawiającego. 

21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone  na skutek nieprzewidzianego 

przemieszczenia się pojemnika  na odpady,  niewyposażonego w hamulce, który w wyniku np. silnych 

podmuchów wiatru,  zmieni miejsce stałej  lokalizacji.  

22.  W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności spowodowanych siłą wyższą ( np. ekstremalnie 

niskie temperatury, huragany, powódź)  dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów, o czym 

Wykonawca ma obowiązek  poinformować Zamawiającego i uzgodnić z Zamawiającym najbliższy 

możliwy termin wywozu. 

23.  Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się  do 

informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu  umowy, przy czym o zaistniałych w 

tym zakresie trudnościach i przeszkodach  Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie 

na piśmie/drogą  elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną. Strony        

zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych w okresie  

wykonywania umowy.                                                                                                                                                

24.  Osoby wykonujące bezpośrednie czynności związane z realizacją usługi będą: 

       1) załadowywały odpady komunalne niesegregowane na samochód Wykonawcy i wywoziły je we właściwe 

miejsce ich składowania, 

       2) załadowywały poszczególne frakcje odpadów segregowanych do samochodów przeznaczonych do tego 

celu i wywoziły je we właściwe miejsce ich składowania bądź przetwarzania, 

       3) porządkowały teren w przypadku rozsypania odpadów podczas ich załadunku do pojazdu. 
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25.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 24 czynności. Zamawiający w 

szczególności uprawniony jest do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia 

w/w wymogów i dokonania ich oceny. 

26.   Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 24 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w istotnych postanowieniach umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

27. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


