
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowy jednorodzinnej, w tym zabudowy dwufunkcyjnej 

w tej zabudowie, zabudowy wielolokalowej i nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku, a powstają na nich odpady komunalne z terenu Gminy Żarki, obsługa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz transport i zagospodarowanie tych odpadów. 

2. W zakresie zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych 

przekazywanych przez właścicieli nieruchomości: 

1) zamieszkałych, zabudowy jednorodzinnej, w tym zabudowy dwufunkcyjnej w tej zabudowie, oraz 

zabudowy wielolokalowej, 

2) nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku, a powstają na nich odpady komunalne z terenu Gminy Żarki,  

3) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz punktów selektywnego zbierania 

przeterminowanych leków, chemikaliów, oraz punktów zużytych baterii i małych akumulatorów, 

w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania w ramach powierzonego zadania, zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z późn. zm.), 

● ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z późn zm.) 

● Rozporządzenie 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), 

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. (Dz.U.2017.19 z późn. zm.) 

● Uchwała Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

przyjęcia: „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.  

 

Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

 

3. Wykonawca jest obowiązany przekazać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone do instalacji 

posiadającej status regionalnej lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla 

Regionu I, w skład których wchodzi Gmina Żarki zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Śląskiego 2014 (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/37/7/2017 z dnia 24 

kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia “Planu gospodarowania odpadami dla Województwa Śląskiego na 

lata 2016 - 2022” z późniejszymi zmianami). 

 

4. Wykonawca jest obowiązany do wskazania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (w tym 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych), do których jest obowiązany przekazać 

odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żarki. 

Instalacje o których mowa powyżej Wykonawca jest obowiązany wskazać w przedstawionej ofercie, 



zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z późniejszymi zmianami). 

 

5. Rodzaje odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości odbywać się będzie z podziałem na 

odpady: 

1) papier tektura (20.01.01, 15.01.01), 

2) metale (20.01.40, 15.01.01), 

3) tworzywa sztuczne (20.01.39, 15.01.02), 

4) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (20.01.02, 15.01.07) 

5) opakowania wielomateriałowe (15.01.05), 

6) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady ulegające biodegradacji (20.01.08), 

7) odpady zielone (20.02.01), 

8) popiół z palenisk gospodarstwa domowego (20.01.99), 

9) niesegregowane, zmieszane odpady komunalne (20.03.01), 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie stanowiące odpady 

komunalne (17.01.01, 17.01.07, 17.06.04) - odpady przekazane przez właścicieli nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Gminy Żarki w ilości 1 szt. BigBag rocznie na jedną nieruchomość, 

zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

6. Rodzaje odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości (2 razy w roku) odbywać się będzie z 

podziałem na odpady: 

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20.03.07), 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20.01.23, 20.01.35, 20.01.36), 

3) zużyte baterie i akumulatory (20.01.33, 20.01.34), 

4) zużyte opony (16.01.03), 

 

7. Wykonawca będzie prowadził odbiór z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tj., 

1) papier tektura (20.01.01, 15.01.01), 

2) metale (20.01.40, 15.01.01), 

3) tworzywa sztuczne (20.01.39, 15.01.02), 

4) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (20.01.02, 15.01.07) 

5) opakowania wielomateriałowe (15.01.05), 

6) przeterminowane leki (20.01.32), 

7) opakowania po zużytych chemikaliach (15.01.10*), 

8) meble i odpady wielkogabarytowe (20.03.08), 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20.01.23, 20.01.35, 20.01.36), 

10) zużyte baterie a akumulatory (20.01.33, 20.01.34), 

11) zużyte opony (16.01.03), 

12) popiół z palenisk gospodarstwa domowego (20.01.99), 

13) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone (20.02.01), 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie stanowiące odpady 

komunalne (17.01.01, 17.01.07, 17.06.04) 

 



8. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (17.01.01, 17.01.07, 17.06.04) w ilości powyżej 1 szt. 

BigBag od nieruchomości w roku, odbywać się będzie na zlecenie właściciela nieruchomości, o którym 

Zleceniodawca poinformuje Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Podstawienie pojemnika na odpady 

budowlane i rozbiórkowe na daną nieruchomość nastąpi nie później niż w siódmym dniu roboczym od 

przyjęcia zlecenia (zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Żarkach w 

sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi). 

 

9. Obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych różnych rodzajów ze sobą. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca przyjmuje je jako 

zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę, zgodnie z art. 9e ust. 2, art. 9f ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Częstotliwość odbierania odpadów zawiera tabela nr 6. 

 

10. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie: 

1) na terenie Gminy Żarki punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych umożliwiającego 

nieodpłatne przekazanie przez właścicieli nieruchomości odpadów wskazanych w pkt. 7. 

Zagospodarowanie tych odpadów. 

2) na terenie Gminy Żarki punktów selektywnego zbierania przeterminowanych leków, chemikaliów, 

oraz punktów zużytych baterii i małych akumulatorów. Zagospodarowanie tych odpadów. Punkty, o 

których mowa w tym podpunkcie, znajdujące się w obiektach zarządzanych przez inne podmioty na 

terenie Gminy Żarki nie wymagają ich prowadzenia, w tym zapewnienia i wyposażenia ich w 

pojemniki przez Wykonawcę. W tych przypadkach Wykonawca zapewni jedynie odbiór i 

zagospodarowanie tych odpadów. 

11. Wykonawca będzie prowadził punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz punkty zbiórki 

przeterminowanych leków i chemikaliów oraz punkty zbiórki zużytych baterii i małych akumulatorów 

przyjmującego nieodpłatnie odpady selektywnie zebrane z terenów nieruchomości Gminy Żarki. Punkt 

zbiórki będzie umożliwiał oddanie odpadów w nielimitowanej ilości, nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu 

przez co najmniej 8 godzin dziennie w godzinach 10.00 – 18.00, w tym w każdą sobotę w godz. 10.00 – 

14.00, chyba, że będzie ona dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 

1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 t.j.). Wykonawca zapewni wyposażenie tego punktu w 

pojemniki (ilość pojemników zawiera tabela Nr 3) oraz zaplecze socjalno - sanitarne dla personelu 

obsługującego punkt (jedno pomieszczenie socjalne typu melamina o pow. ok. 8m 2 jedna toaleta typu  

Toi-Toi) oraz będzie dokonywał odbioru wszystkich odpadów po każdorazowym zgłoszeniu potrzeby 

opróżnienia pojemników, zgodnie z tabelą nr 7. Wykonawca dokona ww. wyposażenia w terminie 7 dni 

od daty obowiązywania niniejszej umowy. Regulamin PSZOK stanowi załącznik nr 10 do niniejszej 

umowy, 

12. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, każdą nieruchomość na terenie Gminy Żarki na 

czas realizacji przedmiotowego zamówienia.  

13. Wykonawca dostarczy wymagane worki nie później niż do 30 czerwca 2019 r. a następnie na bieżąco w 

całym okresie trwania umowy. 



14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia przedmiotu zamówienia w przypadku 

wprowadzenia zmian w uchwałach dotyczących gospodarowania odpadami lub uchwałach 

dotyczących utrzymania czystości porządku w gminach. 

 

15. Pojemniki i worki przewidziane do zbiórki odpadów: 

1) Worki o pojemności 120l: 

a) niebieskie z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 

b) zielone z przeznaczeniem na szkło, 

c) żółty z przeznaczeniem na plastik, 

d) żółty z przeznaczeniem na metal, 

e) żółty z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe, 

f) brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone. 

Wszystkie worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów muszą być oznaczone nadrukiem 

odpowiedniej frakcji. Szacunkową ilość worków na odpady segregowane zawiera tabela nr 1 

Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczania mieszkańcom worków na odpady zmieszane. 

2) Pojemniki 

a) Pojemniki wykonane z tworzyw sztucznych o pojemności 120l, 240l, przeznaczone do 

gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych - popiół z palenisk gospodarstw 

domowych (ilość pojemników zawiera tabela Nr 2) – zapewnia zamawiający. 

b) Pojemniki metalowe o pojemności 1100l przeznaczone do gromadzenia odpadów 

komunalnych segregowanych - popiół z palenisk gospodarstw domowych, zabudowa 

wielolokalowa (ilość pojemników zawiera tabela Nr 2) – dostarcza wykonawca. 

Pojemniki w.w. powinny być oznaczone naklejką z napisem “GMINA ŻARKI - POPIÓŁ”. Koszt 

produkcji naklejek należy do Wykonawcy. 

c) pojemniki 4m3, 5m3, 7m3 (podstawiane w ramach dodatkowego zlecenia), 

d) worki typu Big-Bag (podstawiane na zlecenie w ilości 1 szt. dla nieruchomości rocznie, kolejne 

w ramach dodatkowego zlecenia). 

 

16. Informacja dotycząca szacunkowego zapotrzebowania na pojemniki i worki do zbierania odpadów 

komunalnych. 

Tabela nr 1  

Szacunkowa ilość worków na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny 

Niebieski - papier i tektura 50 000 

Zielony - szkło 65 000 

Żółty – plastik, metal, opakowania wielomateriałowe 70 000 

Brązowy - odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone 60 000 

 

 

 

 

  



Tabela nr 2 

Szacunkowa ilość pojemników na odpady komunalne segregowane - popiół z palenisk gospodarstw 
domowych (nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości niezamieszkałe na których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

pojemniki z tworzyw sztucznych- pojemność 120 l 684 

pojemniki z tworzyw sztucznych- pojemność 240 l 975 

pojemniki metalowe - pojemność 1100 l (zabudowa wielolokalowa) – 
dostarcza wykonawca 

6 

Szacunkowa ilość pojemników na odpady komunalne segregowane – popiół, w poszczególnych sołectwach 

Miejscowość Pojemność pojemnika (l.) Ilość (szt.) 

Żarki 120 357 

240 620 

1100 6 

Wysoka Lelowska 120 52 

240 65 

Przybynów 120 42 

240 75 

Ostrów 120 29 

240 40 

Zaborze 120 16 

240 18 

Suliszowice 120 23 

240 21 

Czatachowa 120 14 

240 12 

Zawada 120 22 

240 14 

Jaroszów 120 21 

240 24 



Jaworznik 120 62 

240 46 

Kotowice 120 56 

240 51 

 

Tabela nr 3 

Wykaz pojemników dla wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, punktu 
przeterminowanych leków i chemikaliów oraz punktu zbiórki zużytych baterii i małych akumulatorów. 

Wymagane oznaczenia pojemnika 
Pojemność 
pojemnika 

Ilość 
pojemników 

Wymogi dla pojemnika 

Papier i tektura 1100 litrów 1 Pojemnik zamykany 

Szkło 1100 litrów 1 Pojemnik zamykany 

Metal 1100 litrów 1 Pojemnik zamykany 

Tworzywa sztuczne i opakowania wielko 
materiałowe 

1100 litrów 1 Pojemnik zamykany 

Biodegradowalne 1100 litrów 1 Pojemnik zamykany 

Odpady budowlane i rozbiórkowe 1100 litrów 

7 m3 

2 

1 

Pojemnik zamykany 

Pojemnik otwarty 

Odpady zielone 1100 litrów 

lub 7 m3 

2 

1 

Pojemnik zamykany 

Zużyte baterie i akumulatory 1100 litrów 1 Pojemnik zamykany 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1100 litrów 1 Pojemnik zamykany 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe 20 m3 1 Pojemnik otwarty 

Zużyte opony 7 m3 1 Pojemnik otwarty 

Przeterminowane leki i chemikalia 360 litrów 1 Pojemnik zabezpieczony 
przed wyjmowaniem 
zawartości przez osoby 
spoza obsługi 

Zużyte baterie i akumulatory 360 litrów 1 Pojemnik zabezpieczony 
przed wyjmowaniem 
zawartości przez osoby 
spoza obsługi 

Popiół 1100 litrów 1 Pojemnik zamykany 



 

 

Wytyczne do określenia ceny przedmiotu zamówienia 

 

17. Charakterystyka Gminy 

 

W skład gminy wchodzi miasto Żarki oraz 10 sołectw (Wysoka Lelowska, Przybynów, Ostrów, Zaborze, 

Suliszowice, Czatachowa, Jaroszów, Zawada, Jaworznik i Kotowice). Powierzchnia gminy wynosi 

100,67 km2. 

 

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Żarki wynosi 8462 (wg ewidencji ludności na 

grudzień 2018r.). Natomiast objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (na 

podstawie złożonych deklaracji) jest 7432 osób tj. 2727 nieruchomości. 

Na terenach zabudowy jednorodzinnej zamieszkuje 96,5% mieszkańców. 

Na terenach zabudowy wielorodzinnej zamieszkuje 3,5 % mieszkańców 

 

Nieruchomości objęte systemem odbioru odpadów:  

● nieruchomości zamieszkałe zabudowa jednorodzinna: 2727. W trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia liczba ta może zmienić się w granicach od -15% do + 15%. 

● nieruchomości zamieszkałych wielolokalowe: 9 

● nieruchomości niezamieszkałe na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku: 200 W trakcie realizacji niniejszego zamówienia liczba ta może zmienić 

się w granicach od -20% do + 30%. 

Na terenie gminy znajduje się ok. 40-tu nieruchomości zamieszkałych oraz około 200 nieruchomości na 

których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno 

- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku o utrudnionym dojeździe, dla obsługi, 

których wymagany jest sprzęt o mniejszych gabarytach. 

 

Drogi na terenie Gminy Żarki 

● drogi utwardzone: 59,18 km 

● drogi gruntowe: 112,84 km 

● Razem: 172,02 km 

Część nieruchomości letniskowych jest dostępna poprzez drogi wewnętrzne. 
 
Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Żarki. Drogi objęte zimowym utrzymaniem:  
Żarki 

Kat. III zimowego utrzymania 

Ulice ; Stary Rynek, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury, Kościuszki, Poprzeczna bez łącznika , Piłsudskiego, 

Piaski, Wierzbowa, część ulicy Leśniowskiej do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Ofiar 

Katynia, Berka Joselewicza , Steinkellera, Kopernika, Chabrów, Chryzantem, Serwin.  Łącznie około 7 km.                                                                                                                                                                                                                                                         

Kat. IV – pozostałe ulice, drogi wewnątrzosiedlowe na osiedlach – 600- lecia , Olesiów, Osiedle przy ul. 

Mickiewicza, Osiedle Sportowców, ulice  Jagodowa. Młyńska, Czarka na odcinkach zabudowanych – 

łącznie około 11 km. 

Kat. V – przedłużenia ulic, drogi na terenach niezabudowanych – łącznie około 5 km. 

                                                  Gmina 



Kat. IV – ulice w sołectwach i drogi gminne o znaczeniu strategicznym: 

Czatachowa Pustelnia, Czatachowa Stara Wieś, Zawada, Jaroszów, Suliszowice Zastudnie, Suliszowice 

Szczypie, Suliszowice Podlesie, droga Suliszowice – Zaborze. Łącznie około 60 km 

Kat. V -   przedłużenia i łączniki  ulic w sołectwach, drogi gminne w terenach zabudowanych. Łącznie  

około 20 km 

Drogi nie objęte zimowym utrzymaniem 

Drogi niezaliczone do kategorii dróg gminnych , drogi dojazdowe, wewnętrzne , drogi gminne na 

terenach niezabudowanych.  W przypadku wystąpienia nadmiernych opadów drogi te będą odśnieżane 

sporadycznie na zlecenie odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej. Długość dróg uzupełniających 

– 68 km. 

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG zgodnie z załącznikiem nr 2 do Instrukcji Obsługi „AZ”.  
Standardy zimowego utrzymania opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, 
wprowadzone w drodze Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 25.10.1994r.  

 

Tabela nr 4. Ilość mieszkańców zameldowanych na terenie gminy w poszczególnych sołectwach: 

Ża
rk

i 

W
ys

o
ka

 
Le

lo
w

sk
a 

P
rz

yb
yn

ó
w

 

O
st

ró
w

 

Za
b

o
rz

e 

Su
lis

zo
w

ic
e 

C
za

ta
ch

o
w

a 

Za
w

ad
a 

Ja
ro

sz
ó

w
 

Ja
w

o
rz

n
ik

 

K
o

to
w

ic
e 

4 611 575 701 276 166 256 151 257 228 770 471 

 

18. Zamawiający podaje przybliżoną liczbę mieszkańców i nieruchomości w oparciu o ewidencję ludności 

oraz złożone przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Żarki. Liczba mieszkańców jak i nieruchomości objętych systemem 

w trakcie trwania umowy może ulec zmianie i będzie weryfikowane podczas realizacji umowy. 

 

Tabela nr 5. Szacunkowa ilość odpadów w Mg w skali roku kalendarzowego na podstawie 2018r. 

Rodzaj odpadów Szacunkowa ilość odpadów w skali roku 
kalendarzowego (Mg) 

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne 1 650 

Popiół z palenisk gospodarstwa domowego 900 

Papier i tektura 16 

Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 150 

Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 100 

Metal 25 

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone 60 

Odpady wielkogabarytowe 45 

Odpady remontowo - budowlane 65 



Zużyte opony 3 

Przeterminowane leki 0,3 

 

Ilość wytworzonych i odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki nie jest wielkością zależna 

od Zamawiającego. Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne. 

 

19. Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. 

 

Minimalną częstotliwość odbierania odpadów reguluje obowiązująca od dnia 1 lipca 2017 r. Uchwała 

Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Żarki. 

 

Tabela nr 6. 

Rodzaj odpadu Nieruchomości zamieszkałe Nieruchomości na których znajdują 
się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez 
część roku 

zabudowa jednorodzinna zabudowa 
wielo- 

lokalowa 
miasto sołectwa 

Zmieszane odpady 
(20.03.01) 

od kwietnia 
do 
października - 
raz na dwa 
tygodnie, 

pozostały 
okres raz na 
miesiąc 

raz na 
miesiąc 

od kwietnia 
do 
października - 
raz na 
tydzień, 

raz na dwa 
tygodnie 

raz na miesiąc 

Odpady ulegające 
biodegradacji i odpady 
zielone (20.01.08, 20.02.01) 

od kwietnia 
do 
października - 
raz na dwa 
tygodnie, 

pozostały 
okres raz na 
miesiąc 

raz na 
miesiąc 

od kwietnia  
do 
października - 
raz na 
tydzień, 

raz na dwa 
tygodnie 

raz na miesiąc 

Odpady zbierane 
selektywnie (15.01.01, 
15.01.02, 15.01.04, 
15.01.05, 15.01.07, 
20.01.01, 20.01.02, 
20.01.40, 20.01.39) 

raz na 
miesiąc 

raz na 
miesiąc 

raz na dwa 
tygodnie 

raz na miesiąc 

Odpady wielkogabarytowe 
(20.03.07) 

Dwa razy w roku wiosną (kwiecień) i jesienią (październik) 



zużyte baterie i akumulatory 
(20.01.33, 20.01.34) 
zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny (20.01.23, 
20.01.35, 20.01.36) 
zużyte opony (16.01.03) 

Odpady budowlane i 
rozbiórkowe (17.01.01, 
17.01.07, 17.06.04) 

Na zgłoszenie 

Odpady segregowane: 
popiół z palenisk 
gospodarstw domowych 
(20.01.99) 

od  1 października do 31 maja 
jeden raz w miesiącu oraz w 
lipcu i wrześniu 

raz na 
miesiąc 

od  1 października do 31 maja 
jeden raz w miesiącu oraz w 
lipcu i wrześniu 

 

Tabela nr 7. 

Rodzaj odpadu Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów 

 papier tektura (20.01.01, 15.01.01), 

 metale (20.01.40, 15.01.01), 

 tworzywa sztuczne (20.01.39, 15.01.02), 

 szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (20.01.02, 15.01.07) 

 opakowania wielomateriałowe (15.01.05), 

 opakowania po zużytych chemikaliach (15.01.10*), 

 popiół z palenisk gospodarstwa domowego (20.01.99), 

 odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone (20.02.01), 

7 odbiorów 

 zużyte baterie a akumulatory (20.01.33, 20.01.34), 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20.01.23, 20.01.35, 

20.01.36), 

 przeterminowane leki (20.01.32), 

 odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych 

samodzielnie stanowiące odpady komunalne (17.01.01, 17.01.07, 

17.06.04) 

Na zgłoszenie 

 meble i odpady wielkogabarytowe (20.03.08), 10 odbiorów 

 zużyte opony (16.01.03), 5 odbiorów 

 

20. Wymagania szczegółowe obowiązujące Wykonawcę zamówienia: 

1) Odpady mają być zbierane w sposób zgodny z następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Żarkach: 

a) UCHWAŁA NR XXXI/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 24 kwietnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki. 

Obowiązuje od 1 lipca 2017r. 

b) UCHWAŁA NR XXXI/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 24 kwietnia 2017 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 



odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Obowiązuje od 1 lipca 2017r. 

c) UCHWAŁA NR XXXI/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 24 kwietnia 2017 r. w 

sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 

usługi. Obowiązuje od 1 lipca 2017r. 

2) Odpady mają być odbierane w sposób selektywny. 

3) Odbiorem objęte mają zostać odpady wystawione przed posesję przez właściciela nieruchomości 

w dniu ustalonego harmonogramem odbioru tj.: 

a) wszystkie odpady komunalne zmieszane w pojemnikach oznaczonych napisem GMINA ŻARKI 

i workach (wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczania mieszkańcom worków na odpady 

zmieszane). 

b) segregowane odpady komunalne w workach oraz w pojemnikach dostarczonych przez 

Wykonawcę (pojemniki i worki oznaczone napisem GMINA ŻARKI oraz zawierające nadruk 

odpowiedniej frakcji) uwzględniając limity odbieranych odpadów zgodnie z obowiązującymi od 

dnia 1 lipca 2017 r. uchwałami: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Żarki oraz 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 właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4) Odbiór odpadów odbywa się również w miejscach o utrudnionym dostępie przy zastosowaniu 

pojazdów który umożliwia odbiór odpadów komunalnych zmieszanych jak i selektywnie zbieranych 

o ładowności do 3,5 Mg 

 

Standardy sanitarne wykonywania usług oraz ochrony środowiska, obowiązek prowadzenia dokumentacji 

objętej zamówieniem oraz szczegółowe wymagania dla wykonawcy przedmiotu zamówienia. 

 

21. W okresie obowiązywania umowy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi związanej z wyposażeniem nieruchomości 

zamieszkałych jak i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne w worki do 

selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemniki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych - 

popiół z palenisk gospodarstw domowych – wysoka zabudowa. 

2) Wykonawca podczas zbiórki odpadów segregowanych przekazuje mieszkańcom puste worki w 

ilości i rodzaju odpowiadającym ilości odebranych worków z odpadami. 

3) Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki winno nastąpić w terminie do dwóch 

tygodni od dnia zawarcia umowy nie później niż do 31.05.2019r. a następnie na bieżąco winno być 

realizowane w całym okresie trwania umowy. Termin dostarczenia pojemników w ciągu trwania 

umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania doposażenia nieruchomości w pojemniki, w przypadku 

udokumentowanego zaginięcia lub zniszczenia. 

4) Pierwsze wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniki zgodnie z 

tabelą nr 3 winno nastąpić w terminie do dwóch tygodni od dnia zawarcia umowy nie później niż do 

31.05.2019r 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyposażenia nieruchomości, podstawienie pojemników do 

ostatniego dnia trwania umowy. 



6) Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych 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.2018.1454 t.j. 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 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2167 z późn. zm.), rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U.2017.2412), wyłącznie w zakresie 

powierzonych zadań. 

7) Zbiórka odpadów komunalnych powinna odbywać się według ustalonego harmonogramu z 

wyjątkiem niedziel. 

8) Odbiór przeterminowanych leków zgromadzonych w przeznaczonych na ten cel pojemnikach w 

wyznaczonych lokalizacjach. Opróżnienie nastąpi po każdorazowym zgłoszeniu przez 

Zamawiającego. 

9) W czasie realizacji umowy Zamawiający przewiduje 1 zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon. 

Odbiór zostanie przeprowadzony sprzed posesji mieszkańców, zgodnie z harmonogramem 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

10) Wykonawca jest obowiązany do utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń 

przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych w szczególności do ich zabezpieczenia przed 

niekontrolowanym wydostaniem się odpadów na zewnątrz podczas ich magazynowania, 

przeładunku a także transportu. 

11) Wykonawca jest obowiązany spełnić wymagania w zakresie odpowiednich standardów sanitarnych 

wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych w szczególności wynikających z 

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), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

 

22. Sprawozdawczość. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o 

odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2) Przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy raportów miesięcznych 

stanowiących część miesięcznego protokołu odbioru zawierających wyszczególnione informacje o: 

a) ilościach i rodzaju odpadów komunalnych (ilość i pojemność pojemników oraz ilość worków 

frakcjami) zebranych z wyszczególnionych nieruchomości, 

b) adresach nieruchomości z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych lub oddali w 

ilości niewspółmiernej (większej) do ilości wskazanych mieszkańców, 

c) ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Mg) odebranych z poszczególnych 

nieruchomości poprzez dodatkowe zlecenia, 

d) ilości i rodzaj odpadów (Mg z podziałem na kody odpadów) odebranych podczas objazdowej 

zbiórki, 

e) ilość i rodzaj odpadów (Mg z podziałem na kody odpadów) odebranych z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, 



f) Ilość przeterminowanych leków oraz baterii (Mg) odebranych z wyznaczonych przez 

Zamawiającego punktów (UMiG Żarki) 

g) sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, 

potwierdzone kartami przekazania odpadów, 

h) raportów miesięcznych z monitoringu GPS bazującego na systemie pozycjonowania 

satelitarnego, przedstawiającego dane o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz dane o 

miejscach wyładunku odpadów, 

i) wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w siedzibie Zamawiającego nieograniczonego 

dostępu co najmniej dwóch osób wyznaczonych przez Zamawiającego do systemu monitoringu 

bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz 

czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. 

3) Wykonawca będzie przekazywał karty przekazania odpadów i dowody wagowe (określone 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973 z późn. zm.). 

4) Przekazywanie Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy sprawozdania półrocznego 

zgodnie z art.9n ust 1-3, ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z późn. zm.) oraz  

5) Rozporządzeniem 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), do końca 

miesiąca po upływie półrocza, którego dotyczy. 

 

23. Kontrola rzetelności segregacji: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Gminy w przypadku niedopełnienia przez 

właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek: 

a) pozostawić informacje o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości, 

b) wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem wraz z protokołem zdarzenia, 

c) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałym fakcie. 

 

24. Inne obowiązki Wykonawcy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz 

niedogodności dla mieszkańców gminy Żarki, 

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

dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie 

zakresu rzeczowego usługi w liczbie co najmniej takiej jak w złożonej w postępowaniu 

przetargowym ofercie, 

3) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami wysypanymi z pojemników, kontenerów, 

worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru, 

4) zbierania odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników w zabudowie wielolokalowej i 

umieszczanie ich w pojemnikach niezwłocznie po ich opróżnieniu oraz doprowadzanie do porządku 

terenów przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń, służących 

do gromadzenia odpadów, 

5) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z 

widocznym logo firmy, 



6) wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym segregowanych), w system monitoringu 

bazującego na systemie lokalizowania satelitarnego (np. GPS), umożliwiające trwałe zapisywanie 

informacji o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o 

miejscach wyładunku odpadów oraz danych takich jak: nr. rejestracyjny, masa pojazdu, 

7) wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym segregowanych) w kamery (monitoring 

wizyjny) wraz z zapewnieniem archiwizacji obrazu do 2 miesięcy. Wykonawca udostępni na każde 

żądanie Zamawiającego wskazane dane z monitoringu. 

8) przekazanie miesięcznych raportów z wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych wraz z 

wymaganymi dokumentami i informacjami, w tym raportów miesięcznych z monitoringu GPS 

bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, przedstawiającego dane o położeniu 

pojazdu i miejsca postoju oraz dane o miejscach wyładunku odpadów nie później niż w terminie 7 

dni po upływie miesiąca rozliczeniowego, 

9) zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy, przez 

okres obowiązywania umowy danych pochodzących z systemu monitoringu i systemu czujników. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz 

analizę przechowywanych danych, które powinny być udostępnione na każde żądanie 

Zamawiającego, 

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

nieruchomości będzie utrudniony (z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych 

warunków atmosferycznych, wąskich uliczkach itp.). Wykonawcy nie przysługuje wtedy roszczenie z 

tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, 

11) Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdorazowej awarii 

samochodu odbierającego odpady komunalne, której skutkiem są opóźnienia w odbiorze odpadów 

komunalnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru, 

12) okazanie na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, 

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

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

winy Wykonawcy. 

14) naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi 

wywozu odpadów komunalnych w gminie (np. uszkodzenia chodników oraz innych urządzeń), 

15) naprawa lub wymiana uszkodzonych w trakcie realizacji umowy kontenerów i pojemników na 

odpady na własny koszt, jeśli powstały z winy Wykonawcy, w terminie 7 dni od zgłoszenia w formie 

telefonicznej lub elektronicznej (fax, e-mail) przez Zamawiającego, 

16) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed zawarciem 

umowy przeprowadzenie wizji lokalnej u Wykonawcy, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą. Wykonawca udostępni do wizytacji bazę magazynowo - transportową oraz sprzęt 

przewidziany do realizacji umowy. W zakresie pojazdów Wykonawca okaże pojazdy co najmniej w 

takiej ilości jak zadeklarowane w ofercie. Na czas realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany 

zapewnić taką liczbę pojazdów, aby umożliwiło to wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem, 

17) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzenia komisji Rady 

Miejskiej, innych narad) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą zadania 

związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenie na narady będą przekazywane Wykonawcy z 

wyprzedzeniem nie mniej niż 7 dni. 



18) udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu szybkiej komunikacji tak aby możliwy był 

stały kontakt Zamawiającego z Wykonawcą tj. w godzinach pracy Wykonawcy był czynny 

(odbierany) telefon w celu zgłoszenia ewentualnych problemów, 

19) Zamawiający po zawarciu umowy przekaże Wykonawcy wykaz punktów adresowych nieruchomości 

koniecznych do wyposażenia w odpowiednią ilość pojemników, 

20) Zamawiający będzie na bieżąco informować Wykonawcę o adresach nieruchomości, na których 

zaprzestano wytwarzania odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją przez właściciela nieruchomości, 

w terminie do 14 dni po uzyskaniu informacji przez Zamawiającego jak również o nowych adresach 

nieruchomości, dla których została złożona deklaracja w sprawie opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

21) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do siedziby Gminy Żarki worków do segregacji odpadów 

komunalnych, w celu zapewnienia pełnej dostępności worków dla każdej frakcji w Urzędzie. 

Zamawiający będzie składał zamówienie na worki do segregacji telefonicznie lub drogą 

elektroniczną (fax, e-mail). Wykonawca jest obowiązany dostarczać worki do siedziby Urzędu 

Miasta i Gminy w Żarkach w terminie 4 dni od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 

 

25. Wymagania obowiązujące Wykonawcę w zakresie harmonogramu odbioru odpadów. 

Usługa odbioru musi odbywać się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego 

1) Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia 

harmonogramu, w wersji papierowej i elektronicznej, na 21 dni przed datą rozpoczęcia jego 

obowiązywania. Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu Harmonogram do 

zatwierdzenia obejmujący czasookres odbioru odpadów nie krótszy niż 3 następujące po sobie 

miesiące. 

2) Zamawiający zatwierdzi Harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie do 7 dni od jego 

otrzymania, 

3) Wykonawca w terminie 2 dni wprowadza uwagi Zamawiającego oraz przedstawi harmonogram do 

ponownej akceptacji. 

4) Zamawiający zatwierdzi harmonogram z wprowadzonymi uwagami przez Wykonawcę w terminie 2 

dni od jego otrzymania, 

5) harmonogram ma zostać sporządzony tak aby zapewnić regularność i powtarzalność odbieranych 

odpadów, aby mieszkańcy mogli zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. Odpady 

segregowane powinny być odbierane razem z pojemnikiem na odpady zmieszane. 

6) Wykonawca w harmonogramie zapewni odbiór odpadów od poniedziałku do piątku (w godzinach 

6:00 - 18:00) i soboty (w godzinach 6:00 - 15:00). Wykonawca w harmonogramie zapewni odbiór z 

nieruchomości letniskowej w soboty. Wykonawca zapewni w harmonogramie odbiór odpadów z 

terenu Gminy Żarki w każdym tygodniu danego miesiąca. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbioru odpadów z uwzględnieniem 

poszczególnych rodzajów odpadów, 

8) Przygotowany harmonogram wszystkich usług musi być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, 

umożliwiający łatwe zorientowanie się w dacie i dniu odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, 

9) Wykonawca na własny koszt wykona i przekaże właścicielom nieruchomości zatwierdzony przez 

Zamawiającego dla poszczególnych właścicieli nieruchomości harmonogram w formie papierowej 

w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania harmonogramu. 

 

26. Wymagania dotyczące bazy - transportowo - magazynowej: 

1) Baza magazynowa powinna być: 



a) usytuowana w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Żarki, 

b) na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, 

2) W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby: 

a) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp 

osobom nieupoważnionym. 

b) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu, 

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone 

przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników 

atmosferycznych, 

d) teren bazy magazynowo - transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy 

zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z 

terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 

Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 t.j. z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 o odpadach 

(Dz.U.2018.992 t.j. z późn. zm.), 

3) Baza magazynowo - transportowa ma być wyposażona w: 

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, 

b) pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadających liczbie zatrudnionych osób, 

c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, 

d) legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje 

magazynowanie odpadów, 

4) Na terenie bazy magazynowo - transportowej powinny znajdować się także: 

a) punkty bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, 

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie są wykonywane przez 

uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, 

 

27. Wymagania dotyczące środków transportu i odbioru odpadów komunalnych: 

1) wszystkie pojazdy muszą spełniać wymogi normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4, 

2) posiadać co najmniej 1 samochód umożliwiający odbiór odpadów komunalnych zmieszanych jak 

i selektywnych o ładowności do 3,5 Mg w celu odbioru odpadów z terenu nieruchomości 

zlokalizowanych w terenach trudno dostępnych, 

3) posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji 

kompaktującej, 

4) pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi 

adresowymi i numerem telefonu, 

5) Wykonawca ma obowiązek utrzymywania pojazdów we właściwym stanie technicznym i 

sanitarnym: 

a) pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz 

odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu, 

b) pojazdy 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 dwa tygodnie, 

c) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i parkowane 

wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej. 



6) W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić aby: 

a) konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 

odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, 

b) pojazdy były wyposażone w system: 

 monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe 

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 

postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów 

umożliwiający weryfikację tych danych oraz monitoring wizyjny ( kamery) 

c) pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu 

po opróżnieniu pojemników, 

d) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych 

e) wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz pojazdów świadczących usługi objęte 

zamówieniem do 30 czerwca 2017 r. i będzie wykaz ten aktualizował z wyprzedzeniem co 

najmniej 7 dniowym przed zaistnieniem zdarzenia (wycofanie pojazdu lub wprowadzenie 

nowego). 

 


