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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Charakterystyka Gminy Lipnica Wielka 

1.1. Powierzchnia Gminy Lipnica Wielka wynosi 67,6 km2 

1.2. Liczba mieszkańców  

Liczba osób zamieszkujących na terenie gminy Lipnica Wielka wynosi ok. 6054 ; 

Liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) – ok. 1498; 

Liczba budynków wielorodzinnych – 6;   

Liczba miejsc do gromadzenia odpadów – 1482 ( Odpady są odbierane przez firmę 
odbierającą u źródła i przekazywane do instalacji).   

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą   

Na terenie Gminy Lipnica Wielka prowadzonych jest ok. 79 działalności gospodarczych 
wytwarzających odpady komunalne, 14 gospodarstw agroturystycznych, 30 obiektów 
użyteczności publicznej, oraz ok. 10 nieruchomości zamieszkałych sezonowo.   

Dane dotyczące odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipnica Wielka w latach 
2013- 2015 r. (kwartały I,II, 2015r.) 

    Ilość w Mg 

Kod odpadu Rodzaj Odpadu 2013 2014 2015 (I-VI) 

150101 opakowania z papieru 1,4 2,9 3,04 
150102 opakowania z tworzyw sztucznych i 

wielomateriałowych 
14,9 

26,6 13,89 

150107 opakowania ze szkła 39,5 53,9 28,142 
160103 zużyte opony 0 18,0 - 
170101 odpady z betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów 
0 

- - 

200123 urządzenia zawierające freony 0 
0,234 
0,113 

0,2 - 

200135 zużyte urządzenie elektryczne i 
elektroniczne zawierające 
niebezpieczne składniki 

2,8 - 

200136 zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 0,7 - 

200199 inne niewymienione frakcje zbierane 
w sposób selektywny 

0 
- - 

200201 odpady biodegradowalne 0 - 0,2 



200301 niesegregowane odpady komunalne 221,9 
356,1 127,52 

200307 odpady wielkogabarytowe 0 11,3 6,38 

  

 Gmina Nieruchomości 
zamieszkałe 

1-2 osób 

Nieruchomości 
zamieszkałe 

3-5 osób 

Nieruchomości 
zamieszkałe 

6+ osób 

Liczba 
podmiotów 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą/ag
roturystyka/bud

ynki 
użyteczności 
publicznej  

 
Lipnica Wielka 

 
ok. 399 w tym: 

- zadeklarowany odbiór 
selektywny: 342 
- nieselektywny 57 

  

 
ok. 572 w tym: 

- zadeklarowany 
odbiór selektywny: 553 
- nieselektywny: 19 

 
 

 
ok. 217 w tym: 

- zadeklarowany 
odbiór selektywny: 213 
- nieselektywny: 4 

 

ok. 133 

 

W trakcie trwania zamówienia możliwy jest wzrost liczby gospodarstw domowych, liczby 
mieszkańców oraz liczby podmiotów prowadzących działalność do 5%. 

2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych 

zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Lipnica Wielka w 

terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  

3.  Wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania 

niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny z 

terenu Gminy Lipnica Wielka zapewniając osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczanie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

4.  Na terenie Gminy Lipnica Wielka obowiązuje workowo – pojemnikowy system zbiórki 

odpadów komunalnych.   

5. Zamówienie  obejmuje także jednorazową dostawę pojemników o pojemności minimum 80 

litrów/na 1 nieruchomość na odpady niesegregowane oraz dostawę stosownie do prowadzonej zbiórki 

worków (worki o pojemności minimum 120 l)  na odpady zebrane selektywnie do wszystkich 

odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiającego oraz pojemniki 80 l,  120/l , 240l i 

1100 l do obiektów użyteczności publicznej , budynków w których  prowadzona jest działalność, oraz 

budynków zamieszkiwanych sezonowo., wskazanych przez Zamawiającego.  

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się odbierać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów: 

Lp. Kod Nazwa odpadu Opis 

Rodzaj 

obsługiwanych 

nieruchomości 

Częstotliwość 

1 20 03 01 
niesegregowane 

odpady komunalne 

Gromadzone będą w pojemnikach. 

Oraz dodatkowo w uzasadnionych 

przypadkach niesegregowane 

odpady komunalne będą mogły być 

gromadzone w workach koloru 

czarnego. 

zamieszkałe     

i niezamieszkałe 
1 raz w miesiącu 

2 

15 01 02 

15 01 05 

15 01 04 

15 01 07 

20 01 08 

20 02 01 

 

1) tworzywa sztuczne 

2) odpady 

wielomateriałowe 

3) metal, 

4) szkło, 

Selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych odbywać się będzie w 

systemie workowym i 

pojemnikowym. 

Określa się następujące rodzaje 

worków: 

a) worki koloru żółtego z 

przeznaczeniem na tworzywa 

sztuczne  

b)worki koloru niebieskiego z 

przeznaczeniem na papier tektura  

c) worki koloru zielonego z 

przeznaczeniem na szkło i 

opakowania ze szkła  

d) worki koloru czerwonego z 

przeznaczeniem na metal 

zamieszkałe     

i niezamieszkałe 
1 raz w miesiącu 

3 

20 01 13* 

20 01 19* 

20 01 21* 

20 01 27* 

20 01 28* 

20 01 33* 

20 01 99 

17 09 04 

1) odpady 

niebezpieczne 

powstające w 

gospodarstwach 

domowych m.in. 

chemikalia, baterie i 

akumulatory, żarówki 

2) odpady zielone i 

ulegające 

biodegradacji,          

przekazania odpadów 

komunalnych zebranych w 

sposób selektywny 

dostarczając je własnym 

transportem do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów 

lub przekazanie wykonawcy 

zgodnie z harmonogramem 

zamieszkałe 2 razy w roku 



3) Odpady budowlane 

i rozbiórkowe 

pochodzące z 

prowadzenia 

drobnych prac nie 

wymagających 

pozwolenia na 

budowę, zgłoszenia 

zamiaru budowy lub 

wykonania robót 

 

4 

20 03 07 

20 01 23 

20 01 35 

20 01 36 

16 01 03 

 

1) odpady 

wielkogabarytowe 

2) zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny 

3) zużyte opony  

Odbiór odpadów odbywać się 

będzie poprzez odbieranie odpadów 

wystawionych przez właścicieli 

wyznaczanych przez 

Zamawiającego punktach.. Odpady 

tego rodzaju nie wymagają 

specjalnych pojemników do 

gromadzenia. 

Zamieszkałe  2 razy w roku 

 

 

7. Wykonawca będzie dokonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbioru odpadów 

komunalnych zmieszanych z pojemników i worków oraz odbioru zebranych selektywnie odpadów 

komunalnych  w workach lub pojemnikach. Ponadto Wykonawca wyposaży i będzie obsługiwał dwa 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – wywóz odpadów z tych Punktów 

stosownie do potrzeb. Zamówienie obejmuje również zbiórkę w formie objazdowej i wywóz w 

terminie obowiązywania umowy mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów niebezpieczne powstających w 

gospodarstwach domowych m.in. chemikalia, baterie i akumulatory, żarówki,  odpadów zielonych i 

ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych i remontowych pochodzących z prowadzenia 

drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania 

robót.  

8. Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych 

również informacje o ilości i pojemności pojemników, z których w ramach umowy będą odbierane 

odpady komunalne zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem 

realizacji usługi. Odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą odbierane w tych 

samych dniach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego i zaakceptowanym przez 

Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest przy użyciu swoich czytników kodów kreskowych do rejestracji ilości 

odbieranych odpadów komunalnych. 



9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów z dwóch punktów 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca wyposaży każdy z tych punktów w trzy 

pojemniki o pojemności 1100 dm3 na: 

a) szkło i metal; 

b) plastik i odpady wielomateriałowe; 

c) papier. 

Pojemniki winny być: 

a) zaopatrzone w specjalne (małe) otwory wrzutowe; 

b) w kolorach przypisanych do rodzaju gromadzonego odpadu lub odpowiednio opisane. 

Wyznaczone punkty będą opróżniane stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w 

miesiącu. W szczególnych wypadkach jeśli Zamawiający zauważy, że pojemniki są przepełnione, 

Wykonawca winien je opróżnić w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Nadzór nad punktami oraz majątkiem Wykonawcy będzie leżał po stronie Wykonawcy. Punkty te 

będą ogólnodostępne dla wszystkim mieszkańców Gminy Lipnica Wielka oraz osób 

przebywającym na terenie Gminy Lipnica Wielka. Lokalizacja punktów zostanie wskazana przez 

Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług. 

 

2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

1 Wykonawca i Zamawiający opracują wspólnie harmonogram odbioru odpadów oraz miejsc do 

gromadzenia odpadów dla nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipnica Wielka. 

4.2 Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i 

terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną wersję harmonogramu w celu zamieszczenia 

go na stronie internetowej oraz przekaże minimum 200 sztuk wersji drukowanej celem 

rozpowszechnienia wśród mieszkańców. Zamawiający będzie publikował harmonogram odbioru 

odpadów na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl, na tablicach informacyjnych w 

poszczególnych sołectwach,  oraz w Gminnych Nowinach. 

3. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć punkty selektywnego gromadzenia odpadów w niezbędne 

pojemniki oraz właścicieli nieruchomości w niezbędne pojemniki i worki przed pierwszym dniem 

obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. Na potwierdzenie dostarczenia 

pojemników do właścicieli nieruchomości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od 

właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego 

przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za 

dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak 



tachograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co 

najmniej trzykrotne niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co 

najmniej 3 dniowych w godzinach 7.00 – 20.00. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca 

obowiązany jest do napraw pojemników i kontenerów, systematycznych konserwacji, dezynfekcji oraz 

wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników.   Na uzasadniony liczbą osób 

zamieszkujących daną nieruchomość wniosek właściciela nieruchomości Zamawiający powiadamia 

Wykonawcę o konieczności wymiany pojemnika na mniejszy lub większy. O każdej dokonanej 

zmianie Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. Wykonawca ubezpieczy na 

własny koszt pojemniki i zabezpieczy je od ryzyka związanego z uszkodzeniem i kradzieżą. Pojemniki 

stanowią własność Wykonawcy i po zakończonej usłudze Wykonawca na własny koszt odbierze je od 

właścicieli nieruchomości. Natomiast worki w chwili przekazania właścicielom nieruchomości 

stanowią własność Gminy Lipnica Wielka. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do 

Zamawiającego worków do selektywnego zbierania odpadów oraz worków do zbiórki odpadów 

mieszanych, gdzie będą wydawane mieszkańcom w przypadku zdarzeń losowych, w ilościach 

zapewniających ciągłość funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzupełniania na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie 

przy wejściu na nieruchomości nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do 10-go dnia każdego miesiąca 

za miesiąc poprzedni kart przekazania odpadów oraz raportów zawierających informacje o ilości 

zebranych odpadów w rozróżnieniu na co najmniej następujące frakcje (w Mg): a) zmieszane odpady 

komunalne; b) szkło; c) metal; d) tworzywa sztuczne; e) opakowania wielomateriałowe; f) papier; g) 

meble i inne odpady wielkogabarytowe; h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; i) zużyte opony; 

j) odpady biodegradowalne oraz popiół; k) przeterminowane leki; l) odpady niebezpieczne powstające 

w gospodarstwach domowych z rozdzieleniem na kody, o których mowa w tabeli nr 1 w pkt 6. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania szczegółowych informacji dotyczących ilości 

odebranych worków/pojemników z nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości 

niezamieszkałych, z wyróżnieniem na następujące frakcje: 

a) zmieszane odpady komunalne; 

b) szkło i metal; 

c) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 



d) odpady ulegające biodegradacji lub popiół; 

e) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. 

Informacje określone w niniejszym punkcie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej najpóźniej na trzeci dzień roboczy po dniu, w którym zgodnie z harmonogramem 

nastąpił odbiór odpadów komunalnych. 

6. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu w wersji pisemnej sprawozdania, o których mowa 

w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych: 

a) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego; 

b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru; 

c) niezależnie od warunków atmosferycznych; 

d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób 

wykluczający mieszanie odpadów; 

e) pojazdami bezpylnymi z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym; 

8. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 

odpowiednich standardów sanitarnych, w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się odpadów z 

pojemników i worków podczas dokonywania odbioru. Wszelkie zanieczyszczenia powstałe podczas 

odbioru odpadów Wykonawca winien niezwłocznie uprzątnąć. 

9. Wykonawca jest zobowiązany także do odebrania pojemników lub worków z odpadami 

znajdującymi się w altanach śmietnikowych usytuowanych przed wejściem na posesję. 

10. Kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu 

prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. w takich przypadkach odbiór odpadów powinien 

nastąpić w najbliższym możliwym terminie. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu 

kosztów realizacji przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu 

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku naocznego 

stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w 



zakresie segregacji odpadów (np. gdy w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą 

znajdować się odpady zmieszane czy odpady z innej frakcji lub gdy w pojemniku przeznaczonym na 

odpady niesegregowane będą znajdować się frakcje odpadów podlegających segregacji) Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do 

pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania o tym Zamawiającego. Do informacji 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację m.in.: 

a) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z przepisami 

szczegółowymi; 

b) nagranie wykonane kamerą lub dokumentację fotograficzną (zdjęcia bądź nagranie muszą zostać 

wykonane w taki sposób, by nie budziły wątpliwości – powinny wskazywać dzień i dokładną godzinę 

w jakiej doszło do ustalenia w/w zdarzenia); 

c) protokół wraz z danymi pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z 

przepisami szczegółowymi postępowania z odpadami komunalnymi. 

12. Jeśli Wykonawca zauważy, iż na nieruchomości nie ujętej w wykazie, o którym mowa w pkt 1.5. 

powstają odpady i są one przekazywane Wykonawcy jest on zobowiązany do niezwłocznego 

przekazania adresu tej nieruchomości Zamawiającemu. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych z 

nieruchomości przy użyciu odpowiedniej ilości pojazdów pozwalających na jej wykonanie w 

terminach określonych w harmonogramie w godzinach od 7:00 do 19:00. Odbiór odpadów w innym 

czasie jest niedozwolony. 

14. Zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje nieodebrania z nieruchomości odpadów komunalnych 

zgodnie z harmonogramem winny być zrealizowane w następnym dniu roboczym od otrzymania 

telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego wiadomością e-mail. Załatwienie reklamacji należy 

niezwłocznie potwierdzić na adres e-mail: ksiegowosc@lipnicawielka.pl 

15. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1 zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Lipnica Wielka zgodnie z 

obowiązującym prawem, w tym: 

a) zmieszane odpady komunalne, odpady zielone przekazywać do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych właściwej dla regionu zgodnie z uchwałą Nr XXV/398/12 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki 



Odpadami Województwa Małopolskiego. W przypadku awarii instalacji, o której mowa powyżej, bądź 

w stanach odbiegających od normalnej eksploatacji, dopuszcza się kierowanie odpadów do instalacji 

zastępczej, 

2 zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający: 

a) osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

frakcji odpadów obejmujących: 

- papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – w roku 2016 – co najmniej 18%, 

- innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - – w roku 2016 – co najmniej 42%, 

b) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania - w roku 2016 – wynosi 45%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 

r. 

Weryfikacja osiągniętych przez Wykonawcę w/w poziomów dokonywana będzie na podstawie 

sprawozdań przekazywanych przez Wykonawcę, 

3. Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze, 

4. Prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

16. Wykonawca powinien tak dostosować sprzęt do warunków terenowych Gminy Lipnica Wielka aby 

odbiór odpadów mógł odbywać się z terenu całej gminy w sposób, o którym mowa w punkcie 7. 

2.17. Pojazdy Wykonawcy używane do realizacji zamówienia powinny być w pełni sprawne, posiadać 

aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą 

przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. 

18. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych 

podczas realizacji zamówienia. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed 

niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich odbioru, przeładunku i 

transportu. Konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem 

przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 

20. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinny spełniać wymagania 



Dyrektywy 98/69/EC-norma Euro 3. 

21. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu przez cały okres realizacji umowy dostęp do systemu 

monitorowania pracy sprzętu, który obejmuje: 

a) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się 

w dowolnym momencie odczytu ww. danych; pamięć danych powinna być przechowywana i 

odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować 

kasowania zawartości urządzenia monitorującego, 

b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Lipnica 

Wielka, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenia miejsca (adresu) wykonywania prac, 

c) odtwarzanie i analizę „historii” pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej 

rozliczania na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu, 

d) wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia w 

urządzenia monitorujące ich pracę, 

e) zapewnienie nieprzerwanego dostępu Zamawiającemu w dowolnym czasie do danych opisanych w 

lit. a i b poprzez sieć internetową (aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia odbierania i 

zagospodarowania odpadów nie rzadziej niż co minutę, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na 

dobę na godzinę 7:00), 

22. Wykonawca jeśli zaistnieje taka potrzeba by spełnić zapis, o którym mowa w pkt 21. zobowiązany 

jest : 

1.  wyposażyć Zamawiającego na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na co 

najmniej 2 stanowiskach komputerowych będących własnością Zamawiającego obsługujących Gminę 

Lipnica Wielka umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę 

do wykonania usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Lipnica Wielka.  

2. przeszkolić dwie wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi ww. oprogramowania. 

Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego. 

23. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy 



przepisów prawnych, w szczególności: 

a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1399, ze zm.); 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.); 

c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o 

odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630); 

d) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r w sprawie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052); 

e) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645); 

f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676); 

g) uchwały Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 

wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz ze zmianami; 

h) aktualnej uchwały Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Lipnica Wielka 


