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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu     
0800-OP.2300.2.34.2021 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz segregowanych nieczystości stałych powstałych na terenie 
Placówki Terenowej KRUS w Puławach. 
 
Za prawidłowe ustalenie niezbędnych danych ilościowo – technicznych przedmiotu zamówienia  
oraz określenie i wycenę kompletnego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca. Zamawiający 
zaznacza, iż podstawą do określenia całości prac i obliczenia całkowitej ceny oferty są zapisy umowy  
oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe na etapie 
przygotowania oferty wykorzysta wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego 
całość realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.  
Cena przedmiotu zamówienia będzie zawierała w sobie wszystkie koszty Wykonawcy.  
Po podpisaniu umowy, Wykonawca nie może kwestionować wielkości ofertowych, na bazie których została 
złożona oferta.  
 

Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania  z punktu 
widzenia kompletności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferta musi zawierać 
koszty wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z posesji PT KRUS Puławy położonej przy  
ul. Wróblewskiego 4A, 24-100 Puławy powstałych po segregacji odpadów podczas bieżącej pracy PT. 
 
Przedmiot zamówienia  obejmuje w szczególności:  

 wyposażenie obsługiwanej nieruchomości w pojemniki/kontenery oraz opakowania/worki z tworzyw 
sztucznych oznaczone kolorem i opisem do selektywnej zbiórki odpadów o wymaganych przez 
Zamawiającego minimalnych pojemnościach,  

 pojemniki/kontenery, opakowania/worki muszą spełniać kryteria dotyczące koloru i oznakowania 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. - Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 2028,  

 odbioru zebranych odpadów z nieruchomości zgodnie z przyjętym harmonogramem i częstotliwością 
odbioru.  

 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:  

 wywozu odpadów składowanych luzem obok pojemników,  

 oczyszczaniu miejsc odbioru z odpadów rozsypanych, miejsc zaśmieconych przy załadunku  
nieczystości;  

 zabezpieczenia, w czasie wywozu odpadów usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń posesji, chodnika 
   lub jezdni , 

 ustawienia opróżnionych pojemników w miejscu gromadzenia nieczystości;  

 nieodpłatnej wymiany lub naprawy uszkodzonych pojemników przez Wykonawcę np. podczas  
opróżniania pojemników na każde zgłoszenie Zamawiającego.  

 
 
 



 

2 

 

0
8

0
0

-O
P

.2
3

0
0

.2
.3

4
.2

0
2

1
 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

 
Przy wykonywaniu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiedzialny jest za 
przestrzeganie obowiązujących przepisów. Wykonawca również powinien zapewnić ochronę własności 
publicznej i prywatnej przed każdym z mogących potencjalnie wystąpić zagrożeń.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w trakcie realizacji prac  
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w zasięgu 
prowadzonych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie Zamawiającego a także za 
szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będących skutkiem realizacji 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac przy przestrzeganiu przepisów w 
zakresie bhp i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu. Po zakończeniu prac zobowiązany jest do 
przywrócenia porządku i czystości w miejscu realizacji.  
Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w dni robocze 
Zamawiającego. 
 
Ponadto Wykonawca powinien:  

 posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia oraz dysponować stosowną bazą do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykonać przedmiot zamówienia przy zachowaniu należytej 
staranności, a w szczególności do przestrzegania  aktualnych standardów, norm i obecnie 
obowiązujących przepisów; 

 zapewnić elementy przedmiotu zamówienia spełniające obowiązujące kryteria techniczne oraz 
normy eksploatacyjne dotyczące użytkowania w budynkach użyteczności publicznej, spełniające 
wszelkie normy dotyczące eksploatacji i zapewniające bezpieczeństwo;  

 
Wynagrodzenie uwzględniać będzie wszystkie wymagane opłaty, koszty i materiały niezbędne do 
zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym 
również koszty usunięcia wad, naprawy i wymiany pojemników oraz koszty dojazdu do jednostek 
Zamawiającego. Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną 
w umowie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne na podstawie faktury VAT 
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kalkulacja cenowa: 
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1 2 

odbiór i wywóz segregowanych nieczystości stałych na terenie Placówki Terenowej KRUS w Puławach 
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     nieczystości stałe pozostałe 240 litr  1 raz w m-c 

papier, makulatura 240 litr  1 raz w m-c 

metale, tworzywa sztuczne 120 litr 
 1 raz na kwartał, po zgłoszeniu takiej 

potrzeby przez Zamawiającego 

szkło bezbarwne 
 i kolorowe 

120 litr 
1 raz na kwartał, po zgłoszeniu takiej 

potrzeby przez Zamawiającego 

odpady biodegradowalne 120 litr 
1 raz na kwartał, po zgłoszeniu takiej 

potrzeby przez Zamawiającego 

odpady zielone Kontener KP7 szt 
2 razy w roku, po zgłoszeniu takiej 

potrzeby przez Zamawiającego 
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wystawionej po zakończeniu miesiąca kalendarzowego za wykonane usługi odbioru odpadów na podstawie 
rzeczywistych ilości odbioru i cen poszczególnych frakcji z formularza ofertowego.  
 
Wszelkie wątpliwości związane z organizacją należy konsultować z Kierownikiem Wydziału Administracyjno – 
Gospodarczego OR KRUS w Lublinie lub osobą upoważnioną.  
 

Wymagania Zamawiającego:  
 spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty 

uprawniające go do wykonania przedmiotu zamówienia;  

 posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne  
do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, 

  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności.  

 
Warunki konieczne:  

 potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zezwolenia na zbieranie odpadów wydana w drodze 
decyzji przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, 

lub  
 potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzony przez 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.  

 
Warunki konieczne:  
Termin realizacji: 1 lipca 2021 r - 30 czerwca 2022 r 


