Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów
komunalnych z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ,
położonych na terenie Warszawy.
2. Zakres usługi obejmuje :
1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych - kod odpadu 20 03 01,
2) odbiór odpadów segregowanych - kod odpadu 15 01 07, 20 02 01, 15 01 02, 15 01 01, 15 01 04,
20 02 01, 20 03 07,
zgodnie ze specyfikacją asortymentowo – ilościową wymienioną w załącznikiem nr 1 do OPZ.
3. Wykonawca w ramach umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, dostarczy nieodpłatnie
własne pojemniki dla poszczególnych frakcji o pojemościach: 120l, 240l, 770l, 1100l i 7000l,
których stan techniczny zapewni możliwość zbierania i wywozu niesegregowanych i
segregowanych odpadów komunalnych. Pojemniki mają być oznaczone w widoczny z daleka,
czytelny i ujednolicony sposób zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów, przy czym przyjmuje się następujące kolory oznaczenia pojemników dla
poszczególnych frakcji odpadów:
1) odpady komunalne zmieszane – kolor czarny lub co najmniej czarna klapa pojemnika,
oznaczony
napisem „Zmieszane”,
2) szkło – kolor zielony , oznaczony napisem „Szkło”;
3) papier, tektura – kolor niebieski, oznaczony napisem „Papier”;
4) plastik, metal – kolor żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
5) odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy oznaczony napisem „Bio” .
4. Obowiązkiem WYKONAWCY jest:
1) systematyczne odbieranie odpadów gromadzonych w pojemnikach zgodnie z częstotliwością
ustaloną z zarządcami poszczególnych obiektów (pon-sob. godz: 6.00-22.00),
2) wymiana pojemników zużytych w wyniku bieżącej eksploatacji,
3) usunięcie odpadów zalegających poza pojemnikami w przypadku ich przepełnienia
spowodowanego niedotrzymaniem przez WYKONAWCĘ ustalonego terminu wywozu,
4) odbieranie odpadów pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych

frakcji

odpadów w sposób wykluczający mieszanie odpadów,
5) odbieranie odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego,
w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników podczas
dokonywania odbioru,

6) utrzymanie pojemników w czystości i ich dezynfekcję,
7) czyszczenie miejsca zaśmieconego po załadunku do samochodu WYKONAWCY,
8) ponowne ustawienie pojemników po dokonaniu wywozu odpadów na właściwe miejsce
lokalizacji,
9) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu.
5. Wykonawca odbierający w/w odpady musi posiadać wszystkie wymagane decyzje zezwalające na
gospodarowanie odpadami.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy strony ustalą harmonogramy odbiorów oraz rodzaje
pojemników z poszczególnych obiektów Zamawiającego.
7. Strony dopuszczają możliwość dokonania następujących zmian:
1) ilości odbieranych odpadów,
2) zmiany miejsca ustawienia pojemników na terenie ZAMAWIAJĄCEGO,
3) wyłączenia nieruchomości z użytkowania oraz dodanie nowych obiektów.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów z ilości
odbioru odpadów z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego wymienionych w załączniku nr 1 do
OPZ. Raporty muszą być przekazane w formie pisemnej i stanowić będą podstawę do wystawienia
faktury za wykonaną usługę.
9. W okresie obowiązywania umowy WYKONAWCA świadczy usługę według cen jednostkowych
brutto nie wyższych, niż określone w ofercie.
10. Wykonawca powinien dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym,
techniczno-organizacyjnym i systemem zorganizowanej sieci zbiórki odpadów.
11. Usługa realizowana będzie sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, (nie
wcześniej niż od 01.12.2020 r.) lub do wyczerpania kwoty na która zostanie zawarta umowa.
12. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej.

Wskazane w załączniku nr 1 do OPZ ilości odpadów stanowią podstawę do obliczenia ceny ofertowej,
należy je traktować szacunkowo, mogą one ulec zmianie stosowanie do rzeczywistej ilości odpadów
odebranych przez Wykonawcę. Wartość wynagrodzenia ustalona będzie na podstawie faktycznie
odebranych ilości odpadów, zgodnie z zaoferowaną przez wykonawcę ceną za pojemności pojemnika
odebranych i zagospodarowanych odpadów każdej z frakcji.

