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Załącznik nr 1 
 

do informacji o zamiarze zawarcia umowy na: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol, w okresie od 01.03.2019 r. do 30.12.2019 r.,                  

nr sprawy: ZP.271.6.2019 
 

Zakres zamówienia: 

1. Odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Koniecpol następujących 

rodzajów odpadów: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) odpady ulegające biodegradacji, 

3) papier, 

4) szkło, 

5) popiół, 

6) tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe; 

2. Liczba obsługiwanych mieszkańców – maksymalnie 9570, minimalnie 7673. Liczba 

nieruchomości zamieszkałych ok. 2330, w tym budynki wielolokalowe: 41. 

3. Szacowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych, którą trzeba będzie odebrać                                 

i zagospodarować: 

1) zmieszane odpady komunalne: 735 Mg; 

2) tworzywa sztuczne: 235 Mg; 

3) szkło: 192 Mg; 

4) odpady ulegające biodegradacji: 142 Mg;   

5) papier: 17 Mg; 

6) popiół: 100 Mg; 

7) odpady z rozbiórek, remontów: 8,4 Mg; 

8) odpady wielkogabarytowe:  33,4 Mg 

4. Częstotliwość odbioru odpadów: 

a) w zabudowie jednorodzinnej (miasto) : 

– papier, tworzywa sztuczne – 1 x m-c; 

– szkło – 1 x 2 m-ce, 

– odpady ulegające biodegradacji – 1 x 2 tygodnie w miesiącach kwiecień-październik,               

1 x m-c w miesiącach listopad- marzec, 

– popiół – 1 x m-c w miesiącach listopad-marzec, 1 x 2 m-ce w miesiącach kwiecień-

październik, 

– zmieszane odpady komunalne – 1 x 2 tygodnie w miesiącach kwiecień-październik, 1 x m-

c w miesiącach listopad- marzec; 

b) w zabudowie wielorodzinnej (miasto): 

– papier – 1 x m-c, 

– tworzywa sztuczne – 2 x m-c, 

– szkło – 2 x m-c, 

– odpady ulegające biodegradacji – 1 x tydzień, 

– zmieszane odpady komunalne –1 x tydzień ; 

c) w zabudowie jednorodzinnej (teren wiejski): 

– papier – 1 x m-c, 

– tworzywa sztuczne – 1 x m-c, 

– szkło – 1 x 2 m-ce, 

– odpady ulegające biodegradacji – 1 x m-c, 

– popiół – 1 x m-c w miesiącach listopad-marzec, 1 x 2 m-ce w miesiącach kwiecień-

październik, 

– zmieszane odpady komunalne – 1 x m-c ; 
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5. Przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych, czynnego 

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,  w ramach którego 

odbierane będą od mieszkańców następujące rodzaje odpadów: 

1) przeterminowane leki, 

2) chemikalia, 

3) zużyte baterie i akumulatory, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) meble i odpady wielkogabarytowe, 

6) odpady zielone, 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, pochodzące                                 

z prowadzenie drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenie 

zamiaru budowy lub wykonywanie robót,; 

8) zużyte opony; 

6. Przeprowadzenie dwa razy do roku zbiórki z terenów nieruchomości zamieszkałych mebli                      

i odpadów wielkogabarytowych. 

7. Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych. 

8. Zapewnienie worków lub pojemników dla selektywnie zbieranych odpadów, w przypadku 

zabudowy jednorodzinnej, w następujących kolorach i ilościach: 

1) tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, papier – kolor żółty, ilość w całym 

okresie obowiązywania umowy ok. 46 tyś.; 

2) szkło – kolor zielony, ilość ok. 23 tys. oznakowanie: „Szkło”; 

 Worki wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości minimalnej 30 mikronów, pojemność 

minimalna 120L. Pierwsze zaopatrzenie w worki winno nastąpić w terminie do 7 dni od daty 

zawarcia umowy. Następne zaopatrzenie mieszkańców w worki następować będzie sukcesywnie 

w dniu odbioru odpadów zbieranych selektywnie na zasadzie wymiany, tzn. ilość worków 

oddanych = ilości worków otrzymanych.    

 

9. Prowadzenie dokumentacji związanej przedmiotem zamówieniem, tj. sporządzanie półrocznych 

sprawozdań (w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego sprawozdanie 

dotyczy) zawierających: 

1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym 

odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze 

wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od 

właścicieli nieruchomości; 

2) informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez Wykonawcę 

odpadów komunalnych; 

3) informacje o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi; 

4) informacje o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami 

komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym 

procesom odzysku; 

5) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 

 

10. Przedkładanie Zamawiającemu: 

1) wykazu wszystkich posesji, z których zostały odebrane odpady komunalne, ze wskazaniem 

ilości i pojemności pojemników -  wraz z pierwszym sprawozdaniem (za okres do 

30.06.2019 r.); 

2) wykazu posesji, które nie były zamieszczone we wcześniejszym wykazie, a odebrano z nich 

odpady komunalne w okresie objętym sprawozdaniem, ze wskazaniem ilości i pojemności 

pojemników z jakich odpady odebrano oraz wykazu posesji, od których zaprzestano 

odbierać odpady komunalne - wraz z kolejnymi sprawozdaniami; 
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3) kopii dowodów dostarczania odpadów do RIPOK, tj. karty ewidencji odpadów lub karty 

przekazania odpadów - na żądanie Zamawiającego; 

4) rocznego sprawozdania z prowadzenia PSZOK, do 31 stycznia za poprzedni rok 

kalendarzowy,  zawierających informacje o masie: 

− poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach 

ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem 

instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 

− pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych 

przez Wykonawcę odpadów komunalnych; 

− odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez Wykonawcę odpadów 

komunalnych; 

− odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom 

odzysku powstałych z zebranych przez Wykonawcę odpadów komunalnych; 

5) informacji z PSZOK zawierającej: wykaz posesji, z których mieszkańcy dostarczyli odpady 

zebrane selektywnie, ich rodzaj i ilość oraz sposób zagospodarowania, wraz ze wskazaniem 

instalacji, do której zostały one przekazane; 

6) kopii dowodów dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. kart 

ewidencji odpadów lub kart przekazania odpadów - na żądanie Zamawiającego. 

 

11. Wymagania dotyczące pojemników/worków na odpady komunalne 

1) utrzymanie należytego stanu technicznego i  sanitarnego udostępnianych  pojemników 

2) oznakowanie worków i pojemników na odpady komunalne zbierane selektywnie,                               

w kolorach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj.: worki w kolorze 

żółtym, oznakowanie: „Papier, metal, tworzywa sztuczne”; worki w kolorze zielonym, 

oznakowanie: „Szkło”. 

 

12. Wymagania dotyczące  harmonogramu wywozu odpadów komunalnych: 

1) dokonywanie odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji zgodnie z określonym przez 

Wykonawcę, w porozumieniu z Zamawiającym, harmonogramem, 

2) przedstawienie przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu 

harmonogramu, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego  wykazu 

nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne. Wszelkie zmiany 

harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych 

wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu,  

nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne. We wszystkich przypadkach zmiana 

harmonogramu nastąpi po, co najmniej ustnym, uzgodnieniu między stronami.  

3) Określenie w harmonogramie godzin, w jakich może się odbywać wywóz odpadów                        

z punktów zbiórki odpadów komunalnych z domów wielorodzinnych oraz posesji 

indywidualnych, 

4) poinformowanie mieszkańców (m.in. poprzez zamieszczanie na stronach internetowych 

itd.) o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianach terminów wywozów 

wynikających np. z sytuacji nadzwyczajnych; 

5) ujmowanie w harmonogramie w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego nowych 

punktów wywozowych. 

 

13. Wymagania w zakresie transportu odpadów komunalnych:  

1) przestrzeganie zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 

2) przestrzeganie zakazu mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, 
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3) zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy; 

4) odbieranie, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, 

jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż 

przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców, 

5) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem. 

 

14. Wymagania w zakresie zagospodarowania odpadów: 

1) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi, 

2) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

15. Inne obowiązki Wykonawcy: 

1) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy 

dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe 

wykonanie całego zakresu zamówienia, 

2) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi 

wywozu – w promieniu do 2 metrów od miejsca usytuowania pojemnika/ worka                                    

z odpadami; 

3) garażowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie   

posiadanej bazy magazynowo-transportowej; 

4) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież 

ochronną z widocznym logo firmy; 

5) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do 

punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych 

remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych. W takich przypadkach 

Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu 

umowy; 

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

7) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających 

wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 

wymaganiami i przepisami prawa; 

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na 

mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia; 

 


