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GKIZp.271.35.2018       Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

I. Charakterystyka Gminy Przesmyki 

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

2. Na terenie Gminy występuję zabudowa zagrodowa (jednorodzinna), gmina liczy 

dwadzieścia jeden miejscowości oraz dwa sołectwa. 

3. Liczba nieruchomości zamieszkałych -  834 

4. Liczba osób zameldowanych wg. stanu na 20.11.2018 – 3 271 osób, liczba osób 

zamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji - 2 734 osób. 

5. Liczba mieszkańców, którzy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów– 97 % 

II. 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.2018.1454), 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 z 

późniejszymi zmianami, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Przesmyki Uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Przesmyki nr 

XL/262/2018 z dnia 12 października 2018 r.(Dz. Urz.Woj. Maz. poz. 10620 ). 

2. Zmieszane odpady komunalne, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami komunalnymi, tj. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK), 
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3. Selektywnie zebrane odpady komunalne będą przekazywane do instalacji odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której 

mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 ze zm.). 

 

III.  Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 

1. Ilości odbieranych odpadów z terenu Gminy Przesmyki w roku 2017  

 

 1)  W roku 2017 odebrano z terenu Gminy Przesmyki łącznie - 175,56 Mg 

- Niesegregowane odpady komunalne - 91,36 Mg 

- Opakowania ze szkła - 44,02 Mg 

- Opakowania z tworzyw sztucznych -34,7 Mg 

- Opakowania z papieru i tektury - 2,46 Mg 

- Metal - 3,02 Mg 

 2) W roku 2018 zorganizowano zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, których odebrano 

 -  5,08 Mg. 

 

2.   Rodzaje odpadów, które Wykonawca będzie odbierał i zagospodarowywał w ramach 

przedmiotu zamówienia 

 

1) Odpady z selektywnej zbiórki: 

- metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe,  

- szkło,  

- papier, 

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

- odpady wielkogabarytowe, 

- odpady rozbiórkowe i budowlane 

2) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania. 

 

3.  Częstotliwości i sposób odbioru odpadów 

1) Co dwa miesiące: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, odpady niesegregowane i pozostałości z sortowania – zbiórka  

z przed posesji. 

2) Raz w okresie obowiązywania umowy – odpady wielkogabarytowe – zbiórka z przed 

posesji. 
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3) Po pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego z Punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych /PSZOK/ - odpady frakcji wymienionych powyżej oraz 

odpady rozbiórkowe i budowlane, odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

 

4.  Pojemniki (worki) do gromadzenia odpadów 

1) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia ma obowiązek wyposażenia właścicieli 

nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów. 

2) Podstawowym pojemnikiem na zbiórkę odpadów z nieruchomości zamieszkałych 

będą worki o minimalnej pojemności 60 l. Worki muszą być oznaczone przez 

Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić. Grubość 

worków musi zapewniać ich nierozerwanie przy standardowym obciążeniu. 

3) 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.  

4) Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy po 200 sztuk worków na każdy rodzaj 

odpadów w celu zapewnienia mieszkańcom uzupełniania brakujących worków. 

5) PSZOK jest wyposażony w pojemniki będące własnością Zamawiającego  

6) Charakterystyka pojemników (worków) do gromadzenia odpadów:  

a) papier– kolor niebieski   

b) szkło – kolor zielony   

c) metal i tworzywa sztuczne – kolor żółty   

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

biodegradacji oraz odpady zielone – kolor brązowy. 

e) odpady niesegregowane i pozostałości z sortowania– kolor czarny  

7) Worki muszą być oznaczone przez informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich 

gromadzić oraz zawierać nazwę, adres i  telefon Wykonawcy.  

 

IV. 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 2019 r. Harmonogram odbioru odpadów Wykonawca przedłoży 

do akceptacji Zamawiającemu. Zaakceptowany harmonogram będzie dostępny dla 

mieszkańców najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. 
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Wykonawca harmonogram rozpowszechni wśród mieszkańców gminy, oraz zamieści na 

swojej stronie internetowej.  

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

Wykonawcy drogą elektroniczną informacje na temat zmian w bazie nieruchomości, oraz 

sposobie zbierania odpadów w poszczególnych nieruchomościach.   

3. 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. 

4. 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.  

5. Wykonawca każdorazowo udokumentuje fotograficznie lub w inny wiarygodny sposób 

zakres naruszenia o którym mowa w pkt 4. 

6. 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. 

7. Powiadomienie gminy nastąpi w raporcie po odbiorze odpadów. 

8. Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na worku do 

zbierania odpadów 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, będzie 

skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za 

odpady komunalne zmieszane”. 

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

http://www.przesmyki.pl/
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10. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty odbioru odpadów przekaże Zamawiającemu 

raport z odbioru, który będzie zawierał minimum informację o ilości odebranych 

odpadów w rozbiciu na poszczególne frakcje oraz ewentualne informacje  

o nieprawidłowościach podczas odbioru. 

 

V. 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.2018.1454),  

3. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz.U.2017.2412). 

4. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016.2167),  

5. Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie  

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

6. 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.  

7. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, 

odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi (Dz.U.2018.1627). 
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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. 


