
                                                                                                                   Załącznik nr 1

                                             OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  dzierżawa  używanych  lub  nowych  pojemników  na
odpady komunalne segregowane i niesegregowane wraz z dostawą do nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych  na terenie Gminy Murów, we wskazane miejsca.
Liczba  dzierżawionych  pojemników  może  ulec  zmniejszeniu  lub  zwiększeniu  w
zależności od deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości. 

2. Pojemniki muszą spełniać następujące warunki techniczne: 
 powinny być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV

oraz nie zmieniającego właściwości wytrzymałościowych przy niskich temperaturach.
Na pojemnikach  służących  do segregacji  odpadów winny być  umieszczone  napisy
odpowiednio: SZKŁO, PLASTIK lub PAPIER.

 powinny posiadać klapę mocowaną na dwóch do czterech zawiasach,
 powinny posiadać kółka jezdne na osi stalowej,
 powinny spełniać normy PN-EN 840-1:2005 oraz  PN-EN 840-3:2005
3. Do obowiązków Wydzierżawiającego należy: 
 dostarczenie pojemników na nieruchomości w terminie do 31 grudnia 2015r. Miejsce

podstawienia i rodzaj pojemników zostaną podane do 30 listopada 2015 roku.
 wymiana,  naprawa,  podstawienie  i  odbiór  dzierżawionych  pojemników  na

nieruchomości  na  pisemną  lub  elektroniczną  (w  formie  e-maila)  prośbę
Zamawiającego  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  zgłoszenia.  Zamawiający  może
wysłać takie zgłoszenie nie częściej niż 1x w ciągu miesiąca.

 pierwsza dostawa pojemników odbędzie się do dnia 31 grudnia 2015 roku. Ostatnia do
dnia 30 listopada 2016 roku.

 odbiór  wszystkich  pojemników z  nieruchomości  po  zakończeniu  realizacji  umowy
w terminie do 15 stycznia 2017 roku

 rozliczenie  za  przedmiot  zamówienia  będzie  odbywało  się  fakturami  częściowymi,
wystawianymi raz na miesiąc po zakończeniu danego miesiąca.

Wykaz punktów dzierżawnych podany będzie do 30 listopada 2015 roku. Może się on
zmieniać  w trakcie  trwania okresu umowy.  Zamawiający dopuszcza możliwość sprzedaży
pojemników do właścicieli nieruchomości w trakcie lub po okresie umowy, jednak musi być
to indywidualnie ustalone przez Zamawiającego z właścicielami nieruchomości.

Pojemniki do dzierżawy (zmieszane i segregowane), stan na 1.07.2015r.:
Pojemniki na odpady 120l. 513 szt.
Pojemniki na odpady 240l. 48 szt.
Pojemniki na odpady 1100l. 51 szt.
Pojemniki na odpady KP-7 1 szt.


