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I. Charakterystyka Gminy Przesmyki 
 

1. Powierzchnia gminy wynosi 11 725 ha (117,3 km2).  

2. Na terenie Gminy występuję zabudowa zagrodowa (jednorodzinna).  

3. Liczba osób zameldowanych wg. stanu na 30.11.2016 – 3 377 osób 

4. Liczba osób zamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji- 2 827 osób 

5. Gmina liczy 21 miejscowości: Cierpigórz, Dąbrowa, Głuchówek, Górki, Kaliski, 

Kamianki-Czabaje, Kamianki Lackie, Kamianki-Nicki, Kamianki-Wańki, Kukawki, 

Lipiny, Łysów, Pniewiski, Przesmyki, Raczyny, Stare Rzewuski, Tarków, Tarkówek, 

Wólka Łysowska, Zalesie, Zawady oraz dwa sołectwa Podraczynie i Zaborów. 

6. Liczba nieruchomości zamieszkałych -  894 

7. Liczba mieszkańców, którzy prowadzą selektywną zbiórkę  odpadów ponad – 97 %  
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II. Ilości odbieranych odpadów z terenu Gminy Przesmyki w roku 2016   

 

Rodzaj odpadów 

Ilość odpadów 

w 2016 roku 

(w Mg) 

 

Niesegregowane odpady komunalne1  

 

88,02 

 

Opakowania ze szkła 
45,96 

 

Opakowania z tworzyw sztucznych 
32,96 

 

Opakowania z papieru i tektury 
3,76 

 

Metal  
2,74 

 

Odpady wielkogabarytowe 
4,76 

 

RAZEM 
178,20 

III. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze  

i zagospodarowaniu wskazanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  

z terenu Gminy Przesmyki w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U.2016.250), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 

22.10.2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023  

                                                 
1 Ilości odpadów podanych powyższej dotyczą zbiórki z nieruchomości zamieszkałych 
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z załącznikami z późniejszymi zmianami, oraz przepisami Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki Uchwalonego uchwałą Rady Gminy 

Przesmyki nr XVI/126/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. (Dz. U. Woj. Maz.2016.6527).  

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z worków lub 

pojemników w trakcie świadczenia usługi. 

3. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do zbierania odpadów komunalnych. 

IV. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 

 

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz zebranych w sposób selektywny 

z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przesmyki oraz Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych obejmuje następujące grupy odpadów: 

1) Grupa odpadów podstawowa:   

a) niesegregowane odpady komunalne, 

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone,  

c) papier i tektura,  

d) szkło,  

e) tworzywa sztuczne,  

f) metal oraz opakowania wielomateriałowe, 

2) Grupa odpadów dodatkowa:  

a)  meble i inne odpady wielkogabarytowe;   

2. Do czasu utworzenia PSZOK odbiór odpadów będzie prowadzony jako mobilne zbiórki 

w ustalonym wcześniej terminie. 

3. Zamówienie nie obejmuje odbioru i zagospodarowania powstających na 

nieruchomościach zamieszkałych odpadów pochodzących z robót budowlanych  

i remontowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon i pozostałych frakcji 

odpadów nie wymienionych w pkt. 1. 

3. Realizując zagospodarowanie odebranych z nieruchomości zamieszkałych odpadów 

komunalnych, o których mowa w pkt. 1, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do 

przekazania: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji 
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przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, określonych dla regionu 

ostrołęcko - siedleckiego w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 

na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”z późniejszymi 

zmianami. 

2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i 

unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w ustawie o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 r., art. 17, z zastrzeżeniem, że jeżeli przed przekazaniem odebranych 

selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez 

podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania - 

odpad o kodzie 19 12 12, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do 

regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych,  

o których mowa w ppkt. 1). 

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych.  

5. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia ma obowiązek wyposażenia właścicieli 

nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów zarówno zmieszanych jak również 

selektywnie zbieranych.  

6. Podstawowym pojemnikiem na zbiórkę odpadów z nieruchomości zamieszkałych będą 

worki o pojemności 120 l. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez 

Wykonawcę innych pojemników niż worki. 

7. Wykonawca odpowiada za dystrybucję worków na odbiór odpadów. W celu ułatwienia 

dystrybucji Wykonawca może współpracować z sołtysami poszczególnych miejscowości.  

8. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy po 200 szt worków na każdy rodzaj odpadów  

w celu zapewnienia mieszkańcom uzupełniania brakujących worków. 

9. Z uwagi na to, że mieszkańcy posiadają worki dostarczone podczas ostatnich odbiorów 

Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów wystawionych w tych workach. 

10. W trakcie wykonywania umowy wyposażenie nieruchomości w worki odbywać się 

będzie na zasadzie uzupełniania nowych worków w ilości nie mniejszej niż Wykonawca 

odebrał z przed posesji lub innego miejsca odbioru odpadów.  

11. Charakterystyka pojemników (worków) do selektywnej zbiórki odpadów:  

1) materiał – folia polietylenowa LDPE,  

2) pojemność – 120 dm3,  
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3) grubość – co najmniej 60 mikronów,  

4) nadruk – worki muszą być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju 

odpad6w, kt6re należy w nich gromadzie oraz informacji o rodzaju odpadów, których 

gromadzić w nich nie wolno. Worki muszą być oznaczone nazwą, adresem i nr telefonu 

Wykonawcy.  

5) Kolorystyka worków do odbioru odpadów segregowanych:  

a) papier i tektura – kolor niebieski   

b) szkło – kolor zielony   

c) tworzywa sztuczne – kolor żółty   

d) metal oraz opakowania wielomateriałowe – kolor różowy 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone – kolor brązowy. 

f) odpady niesegregowane – kolor czarny lub inny ustalony z Zamawiającym 

12. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:   

a) Grupa odpadów podstawowa - co najmniej raz na dwa miesiące 

b) Grupa odpadów dodatkowa – co najmniej raz z przed posesji w ustalonym wcześniej  

z Zamawiającym terminie.  

V. Warunki świadczenia usługi 

  

1. Wykonawca na podstawie otrzymanego od Zamawiającego wykazu adresów 

nieruchomości objętych odbiorem odpadów opracuje harmonogram odbioru odpadów dla 

Gminy Przesmyki na rok 2017 r. Harmonogram odbioru odpadów Wykonawca przedłoży 

do akceptacji Zamawiającemu. Zaakceptowany harmonogram będzie dostępny dla 

mieszkańców najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Wykonawca 

harmonogram rozpowszechni wśród mieszkańców gminy, oraz zamieści na swojej 

stronie internetowej. Harmonogram odbioru na 2018 rok zostanie opracowany  

i zaakceptowany do końca października 2017 r.  

2. Każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego. 

3. Zamawiający na siedem dni przed planowanym odbiorem odpadów będzie przekazywał 

Wykonawcy drogą elektroniczną informacje na temat zmian w bazie nieruchomości, 

liczbie osób objętych systemem gospodarowania odpadami oraz sposobie zbierania 

odpadów w poszczególnych nieruchomościach.   
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4. Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach 

odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Zamawiający dodatkowo będzie 

publikował je na stronie internetowej www.przesmyki.pl oraz przekaże do 

rozpowszechnienia sołtysom poszczególnych miejscowości. 

5. Wykonawca przy opracowywaniu tras przejazdu uwzględni, by odpady były zbierane 

tylko na terenie Gminy Przesmyki i tylko z nieruchomości zamieszkałych. Nie dopuszcza 

się zbierania z terenu innej gminy lub z nieruchomości niezamieszkałych. Pojazdy po 

zapełnieniu, bez dodatkowego postoju będą dostarczały odpady do zakładu przetwarzania 

odpadów. 

6. Ze względu na to, że odbiór i transport odpadów odbywać się będzie również  

z nieruchomości zlokalizowanych w zabudowie kolonijnej do których prowadzą drogi  

o nawierzchni nieutwardzonej, koniecznym będzie dostosowanie pojazdów do warunków 

terenowych. Kalkulując tabor samochodowy przeznaczony do wykonywania usługi 

odbioru i zagospodarowania należy uwzględnić powyższe warunki. 

7. Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o niedopełnieniu 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości 

w szczególności umieszczania frakcji selektywnie zbieranej w workach do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych.  

8. Wykonawca każdorazowo udokumentuje fotograficznie lub w inny wiarygodny sposób 

zakres naruszenia o którym mowa w pkt 7. 

9. Wykonawca w przypadku stwierdzenia umieszczania odpadów zmieszanych  

w workach do selektywnego zbierania odpadów lub w workach do zbierania odpadów 

pozostałych odbierze odpady jako zmieszane oraz powiadomi Zamawiającego  

i właściciela nieruchomości. 

10. Powiadomienie gminy nastąpi w raporcie po każdorazowym odbiorze odpadów. 

11. Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na worku do 

zbierania odpadów pozostałych naklejki z następującą treścią:  

„Informuje się właściciela nieruchomości nr …… w ………….………………………… 

……………………………………., że odpady są zbierane niezgodnie ze złożoną deklaracją). 

W dniu…………………………………. stwierdzono, że umieszczono odpady selektywnie 

zbierane w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Informację 

przekazano do Urzędu Gminy w Przesmykach. Kolejne następujące po sobie naruszenie, 

http://www.przesmyki.pl/
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będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak 

za odpady komunalne zmieszane”. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok worków. 

13. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia pojemników, które powstały z jego winy. 

14. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty odbioru odpadów przekaże Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające ilości odebranych odpadów w rozbiciu na poszczególne 

frakcje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. 

VI.  Wymagania wobec podmiotu realizującego przedmiot zamówienia: 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania: 

1) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przesmyki o którym mowa  

w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013.122) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

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

odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868) i ich zmianami, 

2) dysponować środkami transportu, bazą magazynowo – transportową i potencjałem 

osobowym gwarantującym stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usług odbioru  

i zagospodarowania odpadów, 

3) dysponować narzędziami do stałego prowadzenia elektronicznej ewidencji usług 

odbioru z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów 

gromadzonych selektywnie, 

4) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia 

mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu i zapylenia oraz uszkodzeń 

infrastruktury technicznej, 



Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Przesmyki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.  

 

8 

 

5) zapewnić osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku odpadów. 

3. W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia  

w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, będzie zobowiązany stosować 

obowiązujące przepisy.  

VII. Zagospodarowanie odpadów i sprawozdawczość 

 

1. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przesmyki Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie  

z obowiązującym prawem), w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające 

biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania przekazywać do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów 

potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. (chyba, że 

w danym miesiącu usługa nie była świadczona). 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów 

komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2016.250), 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku  

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012r., poz. 645), oraz 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 

2012 r. poz. 676).  

3. Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie  

z art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Sprawozdanie należy złożyć odrębnie dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy (przedmiot zamówienia) i odrębnie dla pozostałych nieruchomości,  

od których wykonawca poza przedmiotem umowy odbiera odpady komunalne.  

5. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 

2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, 
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odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi (Dz.U.2016.934) 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru  

odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości innych niż zamieszkałe. 


