
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z  terenu Gminy 

Świedziebnia oraz usług towarzyszących związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy. 

Zakres zamówienia dotyczy wszystkich zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Świedziebnia. 

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ŚWIEDZIEBNIA W KONTEKŚCIE ODBIORU  

I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW. 

 

1. Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Świedziebnia wynosi około 4137 osób (według 

przedłożonych deklaracji). 

2. Powierzchnia gminy – 103,83 km2 

3. Na terenie Gminy Świedziebnia jest około 1177 nieruchomości zamieszkałych, co w podziale na 

miejscowości przedstawia się następująco: 

Brodniczka – 23, Chlebowo – 32, Dzierzno – 49, Granaty – 33, Grzęby – 46, Janowo –144, Kłuśno – 59, 

Księte – 76, Mełno – 18, Michałki – 50, Okalewko – 76, Ostrów – 14, Rokitnica Nowa – 51, Rokitnica-

Wieś – 46, Świedziebnia – 286, Zasadki – 38, Zasady – 38, Zasady Nowe – 61, Zduny – 37. 

W trakcie trwania zamówienia liczba nieruchomości, liczba mieszkańców odpadów może ulec zmianie 

+/- 5%. 

4. W Gminie Świedziebnia w minionych latach zebrano następujące ilości odpadów komunalnych: 

Rok 2014 - ilości podane są w Mg  

Kod odpadu 15 01 01–opakowania z papieru i tektury –0,2 

Kod odpadu 15 01 02-opakowania z tworzyw sztucznych –20,03 

Kod odpadu 15 01 07–opakowania ze szkła –58,4 

Kod odpadu 15 01 04 – opakowania z metali – 0,1 

Kod odpadu 16 01 03 – zużyte opony – 4,0 

Kod  odpadu  20 03 01 –inne  odpady  niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne – 549,1 

Kod odpadu 20 02 01– odpady ulęgające biodegradacji –18,3 

Kod odpadu 20 02 03 –inne odpady nie ulegające biodegradacji –41,4 

Kod odpadu 20 03 07 –odpady wielkogabarytowe –4,1 

Kod odpadu 20 01 35 –zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21 i 20 
01 23 zawierające niebezpieczne składniki –0,6 

Kod odpadu 20 01 23 – urządzenia zawierające freony – 0,3 

Kod odpadu 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21, 20 
01 23 i 20 01 35 – 0,4 



RAZEM – 696,93 

Rok 2015 - ilości podane są w Mg  

Kod odpadu 15 01 01–opakowania z papieru i tektury –0,0 

Kod odpadu 15 01 02-opakowania z tworzyw sztucznych –37,1 

Kod odpadu 15 01 07–opakowania ze szkła –62,9 

Kod odpadu 15 01 04 – opakowania z metali – 0,0 

Kod odpadu 16 01 03 – zużyte opony – 1,5 

Kod  odpadu  20 03 01 –inne  odpady  niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne – 579,2 

Kod odpadu 20 02 01– odpady ulęgające biodegradacji –24,6 

Kod odpadu 20 02 03 –inne odpady nie ulegające biodegradacji –41,4 

Kod odpadu 20 03 07 –odpady wielkogabarytowe –5,8 

Kod odpadu 20 01 35 –zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21 i 20 
01 23 zawierające niebezpieczne składniki –1,1 

Kod odpadu 20 01 23 – urządzenia zawierające freony – 0,2 

Kod odpadu 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21, 20 
01 23 i 20 01 35 – 0,4 

RAZEM – 754,20 

Szacuje się, że w okresie objętym zamówieniem zebranych zostanie około 1140 ton odpadów komunalnych. 

UWAGA 

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250, 

z późn. zm.), przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 

obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, prowadzącym zbieranie odpadów. 

 

II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

1. Wymogi dotyczące przekazywania odpadów: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w 

szczególności takich jak: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U  z 2015 r. 

poz. 584 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.  U.  z  2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z 

późn. zm.) ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz.  U.  z 2016 r. poz.  672 z późn. 

zm.), ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 



1688), ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 z późn. zm.), 

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami 

komunalnymi (Dz.U.2009 r. Nr  104, poz. 868), rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w 

sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji  odpadów (Dz. U. 2014 r. poz. 1973), 

rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r. poz. 

1923), rozporządzenie 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), rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  17 czerwca  2016 r.  w  sprawie  wzorów 

sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 

realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934), rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy 

tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), uchwała nr XIV/71/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 

2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia, uchwała  nr  

XIV/72/2016 Rady Gminy  Świedziebnia  z dnia 16 czerwca  2016  r. w sprawie szczegółowego  sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko –

Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu  gospodarki odpadami województwa kujawsko 

–pomorskiego  na  lata  2012 –2017 z perspektywą na lata 2018 –2023”, 

b) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 7, art. 3b i art. 3c ustawy z 

dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), 

rozporządzeniem 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), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012  r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów  

komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych  do  składowania oraz sposobu obliczania poziomu  

ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz.  676), uchwałą Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa 

Kujawsko–Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa 

kujawsko–pomorskiego na lata 2012–2017 z perspektywą na lata 2018 –2023”, uchwałą Nr XXVI/435/12 Sejmiku 

Województwa  Kujawsko–Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami 

województwa kujawsko–pomorskiego na lata 2012–2017 z perspektywą na lata 2018 –2023”, 

c) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia bez wnoszenia przez właściciela nieruchomości 

dodatkowych opłat, worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a  w nieruchomościach  powyżej 5 

lokali na żądanie Zamawiającego, pojemników  do selektywnej zbiórki odpadów,  

d) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru (bezpośrednio  z  terenu  przyległego  do nieruchomości)  odpadów  

komunalnych  gromadzonych  na  terenie  poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności co 

najmniej 0,06m3 i o większej pojemności (przeznaczonych na gromadzenie odpadów zmieszanych i 

selektywnych) oraz workach 80-120 l z folii LDPE przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób 

selektywny,  

e) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia raz w miesiącu w dniu odbierania odpadów, właścicieli  

nieruchomości od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób  selektywny w worki o  

pojemności  80-120l z folii LDPE przeznaczone na gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów -worki muszą 



być oznaczone informacją o rodzaju  gromadzonych  w nich odpadów  oraz  nazwą,  adresem  oraz  numerem  

telefonu Wykonawcy, 

f) Wykonawca  zobowiązany jest  odbierać  zmieszane odpady komunalne od właścicieli poszczególnych 

nieruchomości w ilości pojemników wskazanej przez Zamawiającego w odniesieniu do każdej z nieruchomości. 

g) Każdorazowo przed terminem odbierania odpadów w poszczególnych sołectwach Gminy Świedziebnia –

Zamawiający przekaże w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej  Wykonawcy informację o ilości 

pojemników  ze  zmieszanymi  odpadami komunalnymi odbieranych w ciągu danego miesiąca kalendarzowego, 

h) W przypadkach przekazania przez właściciela nieruchomości większej ilości zmieszanych odpadów  

komunalnych  aniżeli  ilość  wskazana  przez  Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązany  jest  do  odebrania  

całej  masy  zmieszanych  odpadów  komunalnych  oraz poinformowania Zamawiającego w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od daty odbioru odpadów o numerze  nieruchomości  oraz  o  masie  (liczbie  pojemników)  

odebranych  odpadów zmieszanych ponad ilość, o której mowa w pkt g, 

i) W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o odbiorze dodatkowej masy zmieszanych odpadów –

Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za odbiór dodatkowej masy zmieszanych odpadów 

komunalnych,  

j) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w 

harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach niezależnie od warunków atmosferycznych,  

pojazdami  przystosowanymi  do  odbioru  poszczególnych frakcji odpadów oraz w sposób wykluczający 

mieszanie odpadów segregowanych,  

k) Wykonawca na żądanie Zamawiającego nieodpłatnie wyposaży wskazane nieruchomości w pojemniki o 

pojemności większej niż 0,12 m³, przeznaczone na gromadzenie odpadów zmieszanych i selektywnych (szkło,  

tworzywa  sztuczne, makulatura oraz odpady biodegradowalne). Orientacyjna liczba pojemników –20 szt. 

l) W przypadku wyposażenia wskazanych nieruchomości w pojemniki, o których mowa w pkt k Wykonawca 

zobowiązuje się do odbierania gromadzonych w nich odpadów komunalnych w terminie dwóch dni roboczych, po 

uprzednim telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby 

odebrania odpadów, 

m) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w 

zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości 

nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów,  Wykonawca  odbiera  odpady jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych 

od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o 

niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca 

zobowiązany będzie załączyć dokumentację – zapis  cyfrowy  wykonany  przez  aparaturę (aparat  cyfrowy  lub 

kamera  oraz urządzenie GPS) znajdującą się w samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości i protokół z 

zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim 

dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w  zdarzenia. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i 

będzie zawierać także dane osobowe świadków, 

n) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego 

stanu sanitarnego, w szczególności  zapobiegania wysypywaniu się odpadów  z  pojemników i worków podczas 

dokonywania odbioru oraz  każdorazowego uprzątnięcia terenu  wokół  odbieranych  pojemników  z  odpadami  

komunalnymi,  jeżeli zanieczyszczenie terenu powstało w wyniku działania Wykonawcy, 



o) Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemnika wynikłe z winy 

Wykonawcy, jego naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy,  

p) Wykonawca winien zapewnić kontakt telefoniczny co najmniej w godzinach 8.00 –16.00 celem nadzorowania 

przez Zamawiającego odbierania odpadów,  

q) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami  w  niezbędnej 

ilości do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, przystosowanymi do odbioru poszczególnych typów odpadów, 

w sposób wykluczający mieszania się odpadów, w szczególności winien dysponować pojazdami 

specjalistycznymi przystosowanymi  do  odbioru  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zebranych 

selektywnie oraz pozostałych odpadów określonych w opisie przedmiotu zamówienia,  

r) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie 

określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250 z późn. zm.) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

s) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to ewentualnego przeładunku odpadów, ich 

transportu, spraw formalno -prawnych związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu 

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub  unieszkodliwiania  odpadów komunalnych, 

t) Wykonawca w miesiącu styczniu 2017 roku (oraz jeżeli będą gromadzone –w  kolejnych miesiącach)  odbierze 

selektywnie gromadzone odpady komunalne w workach, w które wyposażył właścicieli nieruchomości podmiot 

odbierający odpady komunalne do końca grudnia 2016 roku. 

u) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania odpowiedniego standardu sanitarnego wykonywanych usług 

oraz ochrony środowiska określonymi w odrębnych przepisach, 

v) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady 

komunalne określonych na podstawie art. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), 

w) Warunki i forma płatności za przedmiot zamówienia: przelew na podstawie wy stawionej faktury VAT 

obejmującej łączną masę odpadów zmieszanych odebranych w ciągu każdego miesiąca, płatny w ciągu 30 dni 

od daty wystawienia faktury z załączonymi kartami przekazania  odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub 

unieszkodliwienia, 

x) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej 

wadze, 

y) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do 

zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 

2. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: 

Odpady zebrane od właścicieli  nieruchomości  z terenu Gminy  Świedziebnia,  Wykonawca zobowiązany będzie 

zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim Planem 

Gospodarki Odpadami, tj. regionu rypińsko–lipnowskiego co oznacza, że zebrane na terenie Gminy 



Świedziebnia, odpady komunalne mogą trafić do jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów. W przypadku 

frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie 

do ich przekazania do instalacji odzysku unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o 

której mowa w art. 17 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

3. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych: 

Odpady komunalne zbierane będą do pojemników/ worków posiadających oznaczenie określające rodzaj 

odpadów, ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości (altanki śmietnikowe i 

wyznaczone miejsca na pojemniki). Wykonawca odbiera od właścicieli każdą ilość odpadów komunalnych. 

Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

3.1. z obszarów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej zabudowanych budynkami w ilości poniżej ośmiu lokali 

mieszkalnych: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

– raz w miesiącu; 

w  miejscowości  Świedziebnia w  miesiącach: maj, czerwiec, lipiec,  sierpień, wrzesień–2 razy w miesiącu 

b) bioodpady, w tym odpady zielone: 

-w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2 razy w miesiącu, 

-w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień jeden raz w miesiącu, 

c) papier i tektura,  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale  

–raz na dwa miesiące;  

w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień –jeden raz w miesiącu, 

d) szkło –raz na dwa miesiące; 

3.2. z obszarów zabudowy wielorodzinnej zabudowanych budynkami w ilości osiem i powyżej lokali 

mieszkalnych: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –dwa razy w miesiącu, 

b) bioodpady w tym odpady zielone: 

- w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień co dwa tygodnie, 

- w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień jeden raz w miesiącu 

e) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale –raz na dwa miesiące,   

w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień –jeden raz w miesiącu, 

f) szkło – raz na dwa miesiące, 

3.3. w systemie PSZOK: 

a) odbiór odpadów w ramach PSZOK będzie odbywał się w systemie zbiórek objazdowych z częstotliwością 

dopasowaną do potrzeb, na zgłoszenie Zamawiającego jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku, 



b) ilości odpadów komunalnych, jakie mieszkańcy Gminy będą mogli dostarczać w ramach opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK oraz objazdowych zbiórek odpadów określone są w 

Uchwale Nr XIV/72/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 16 czerwca 2016  r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

c) Wykonawca organizował będzie zbiórki objazdowe na podstawie ustalonego z Zamawiającym  harmonogramu 

(określającego terminy planowanych zbiórek w poszczególnych miejscowościach Gminy), 

3.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany częstotliwości odbierania odpadów komunalnych przez 

Wykonawcę (wynikającą z konieczności  dostosowania gospodarki odpadami komunalnymi do potrzeb 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia wynikających z Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku  na terenie Gminy Świedziebnia), 

3.5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są umożliwić przedsiębiorcy dostęp do pojemników w 

dniu odbierania odpadów komunalnych  z  tych nieruchomości (wg określonego harmonogramu  odbioru), przy 

wejściu na nieruchomość od strony ulicy, z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie 

pojemnika przed nieruchomością, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że: 

a) wystawione pojemniki nie mogą być zlokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i 

po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów, 

b) wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych, 

3.6. Odbieranie odpadów odbywało się będzie zgodnie z obowiązującym, zatwierdzonym przez Zamawiającego i 

podanym do ogólnej wiadomości harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. W przypadku wystąpienia 

święta ustawowego lub innych jednorazowych sytuacji nadzwyczajnych termin wywozu może ulec przesunięciu 

dzień przed lub dzień po terminie wskazanym w harmonogramie, 

3.7. Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym harmonogram odbioru odpadów komunalnych z 

nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych, a po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego poda 

harmonogram do ogólnej wiadomości, w tym również udostępni go do publikacji na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

4. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013  r. poz.  21 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań w  zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 122), rozporządzenia Ministra 10 Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104 poz. 868), 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia. 

5. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów kwartalnych zawierających 

informacje o ilości i rodzaju pojemników/worków znajdujących się na nieruchomościach, które obsługuje 

Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać Zamawiającemu imienny wykaz 

zmian w ilości i rodzaju pojemników/worków, które nastąpiły w danym kwartale, 



b) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej 

sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach. 

Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 

2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 934), a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków, 

c) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające 

sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie   również do przedkładania Zamawiającemu 

innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na 

Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. 

Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający, 

d) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa w pkt. II.1.lit. m 

opisu przedmiotu zamówienia, 

e) Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedkładania  Zamawiającemu  najpóźniej  wraz  z fakturą za dany 

okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca  odbioru  odpadów  oraz  ilości  

i  rodzaju  odebranych  odpadów  (zgodnie  z obowiązująca klasyfikacją odpadów), na których znajdować się 

winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Świedziebnia, 

f) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów lub DPR z 

potwierdzeniem przyjęcia przez RIPOK, zgodnie z obowiązującymi wzorami, 

6. Wykaz urządzeń. 

6.1. Urządzenia do gromadzenia odpadów: 

a) Wielkości pojemników. 

Na terenie Gminy Świedziebnia ustala się następujące minimalne pojemności pojemników i worków 

przewidzianych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych: 

1) pojemniki o pojemności co najmniej 120l (dopuszcza się na nieruchomości na której zamieszkuje jedna osoba 

pojemnik o pojemności 60 l); 

2) kontenery o pojemności co najmniej 1100 l; 

3) worki o pojemności co najmniej 60 l, 

4) pojemniki lub worki na odpady selektywnie zbierane oznaczone odpowiednim napisem lub transparentne o 

pojemności co najmniej 60l. 

Na terenie Gminy Świedziebnia ustala się następujące minimalne pojemności  pojemników  i worków 

przewidzianych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych: 

1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120l (dopuszcza się na nieruchomości, na której 

zamieszkuje jedna osoba pojemnik o pojemności 60 l); 

2) kontenery o pojemności co najmniej 1100 l. 



b) Oznaczenie pojemników: 

- pojemniki do zbierania stałych odpadów komunalnych powinny być oznaczone odpowiednim napisem 

określającym rodzaj odpadów lub transparentne. 

- pojemnik/worek koloru żółtego do zbierania papieru i tektury tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań 

wielomateriałowych, pojemnik/worek koloru zielonego do zbierania szkła, pojemnik/worek koloru brązowego do 

zbierania bioodpadów, odpadów zielonych, pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane) w jednolitym 

kolorze z oznaczeniem opisowym i graficznym. 

6.2 Sprzęt techniczny: 

Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu, o jakim mowa w 

Rozdziale 6 SIWZ. Ponadto zamawiający wymaga, aby każdy pojazd do odbierania odpadów był wyposażony w 

urządzenie  cyfrowe, które umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych  

nieruchomości. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, 

aby urządzenia  te utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą 

być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich transportu. 

Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im 

właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 

tygodnie. 

6.3 Baza magazynowo – transportowa. 

Wykonawca powinien dysponować bazą magazynowo–transportową usytuowaną na terenie Gminy Świedziebnia 

lub w odległości nie większej niż 60 km (zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 

2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości – Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający 

wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed 

emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do 

gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo – 

transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych 

i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 

ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo–transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do 

parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, 

miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną 

samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na 

terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i 

dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza 

terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 

7. Reklamacje. 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji (za reklamację uznawane jest m.in. niedostarczenie 

worków na odpady segregowane, nieodebranie odpadów zgodnie z harmonogramem, zniszczenie przez 

Wykonawcę pojemników na odpady, itp.) w terminie podanym w ofercie, przy czym nie może być dłuższy niż 3 

dni od otrzymania od Zamawiającego za pomocą maila bądź faksu informacji o treści reklamacji.  



Wykonawca winien niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu zrealizowanie reklamacji za pomocą maila bądź faksu 

(za termin realizacji reklamacji uznaje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu wykonania reklamacji). 

 

 


