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Zarzqdzenie Nr 209/19
Bu rm istrza Gminy i M iasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 8 maja 2019 roku

w sprawie powolania Zespolu os6b do nadzoru na realizacjq udzielonego
zam6wienia pn.: ,,Swiadczenie uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpad6w komunalnych od wla6cicieli nieruchomoSci zamieszkalych
i niezamieszkalych polo2onych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny".

Na podstawie arl. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowiei
publicznych (t.j. Dz.U. 220'18r. poz. 1986 zpoZn.zm.),

postanawiam:

sl
Powola6 Zespol w skladzie:

1) El2bieta Student - NaczelnikWydzialu Gospodarki Odpadami,
2) Anna Chwolka - Kierownik Referatu d/s Windykacji i Rozliczania Oplaty,
3) ElZbieta Kroczek - lnspektor,
4) Jolanta Brudny - Podinspektor,

do nadzoru na realizacjq udzielonego zamowienia pn.: ,,Swiadczenie uslug
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad6w komunalnych od wlaScicieli
nieruchomo6ci zamieszkatych i niezamieszkalych poNoionych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny".
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Zobowiqzac Zespol do nadzoru nad realizacjq umowy zawartej migdzy Zamawiajqcym
a Wykonawcq, w szczeg6lnoSci do nadzoru zgodnoSci realizacji ustugi bgdqcej
przedmiotem umowy ze Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia, w tym ze
Szczeg6lowym opisem przedmiotu zam6wienia, ze zlo2onymi dokumentami
w postgpowaniu przetargowym oraz z zapisami umowy m.in.:

1) realizacji odbierania odpad6w komunalnych od wla6cicieli
nieruchomoSci,

2) kontroli realizacji kurs6w na instalacjq do przelvtarzania odpad6w
zgodnie ze zlo?.onq ofertq przetargowq,

3) przekazywania informacji w trybie online o rodzaju i iloSci odebranych
odpad6w,

4) kontroli w zakresie prowadzenia ilo6ciowej i jako6ciowej ewidencji
odpad6w,

5) sposobu zagospodarowania odpad6w komunalnych, w tym osiqgniqcie
wymaganych prawem poziom6w recyklingu odpad6w,

6) opracowywania harmonogram6w odbierania odpadow z teren6w
objgtych systemem,

7) zatrudniania os6b zwiqzanych z realizaqq umowy na podstawie umowy



o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czeruca 1974t. -
Kodeks pracy (t.j. Dz.U.22018r. poz.917 zp62n. zm.,

8) kontroli w zakresie spelnienia wymagari dotyczqcych normy emisji
spalin,

9) systematycznego przekazywania i rozliczania raport6w odebranych
odpad6w komunalnych,

10) naliczania kar umownych w zakresie naruszenia zapis6w umowy,
1 1) terminowej zaplaty za Swiadczone uslugi odbierania

i zagospodarowania odpad6w komunalnych.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem rozpoczqcia realizaqi zam6wienia, o kt6rym
mowa w $ 1.
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