
Dodatek nr 7a do SIWZ

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowa-
niem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zarówno o zabu-
dowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej – Domy Nauczyciela) oraz sezonowo zamieszka-
łych na terenie gminy Miedźno (w tym letnicy) w okresie  12 miesięcy  od dnia zawarcia
umowy lub do momentu wyczerpania maksymalnej kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umo-
wy. Zbiórka odpadów komunalnych będzie miała miejsce bezpośrednio z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy na czas stały oraz sezonowy położonych na terenie Gminy
Miedźno oraz wyposażenie nieruchomości  zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej –
Domy Nauczyciela, które Wykonawca wyposaży w pojemniki lub kontenery. 

2. Zamówienie należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograni-
czenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składo-
wania.

3. Wykonawca do faktury załączy kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji do któ-
rej zostały przekazane, tj. karty przekazania odpadów, dowody wagowe oraz karty ewidencji
odpadów.

4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z zm.),
c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz.

1396  z zm.), 
d) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegóło-

wych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),

e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowe-
go sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.
2028 ),

f) aktów prawa miejscowego dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wydanymi
przez  Organy  Regionalne  w  tym  Sejmik  Województwa  Śląskiego,  Radę  Gminy
Miedźno, w szczególności uchwałą Rady Gminy Miedźno w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźno.

Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w wyżej wymienionych przepi-
sach, nowo wprowadzanych oraz stosować je na bieżąco.

5. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich zebranych odpadów z:

a) nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,
b) nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej.

6. W zabudowie jednorodzinnej odbiór odpadów odbywać się będzie sprzed posesji, natomiast
z zabudowy wielorodzinnej bezpośrednio z posesji.

7. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnego ważenia samochodów odbierających odpady
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komunalne przy wjeździe i wyjeździe z terenu Gminy Miedźno. Termin i miejsce ważenia
wyznacza Zamawiający.

II. ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

1. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych odbywał się będzie z podziałem na: 

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych,

w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
4)  odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielo-

nych;
5) odpady zmieszane;
6) popiół z palenisk domowych;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
9) zużyte opony.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  selektywnego  odbierania  selektywnie  zebranych  odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów ko-
munalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.
 
3. Wymagania, jakie powinny spełniać pojemniki na odpady komunalne, które udostępni Wy-
konawca w zabudowie wielorodzinnej:   

1) pojemniki na odpady zmieszane w kolorze czarnym o pojemności 1100l, posiadające de-
klarację  zgodności  wystawione  przez  producenta  lub  spełniające  wymagania  normy -  2
sztuk;

2) pojemniki na odpady szklane w kolorze zielonym o pojemności 1100l, posiadające dekla-
rację zgodności wystawione przez producenta lub spełniające wymagania normy – 2 sztuk;

3) pojemniki na popiół 1100l, posiadające deklarację zgodności wystawione przez producenta
lub spełniające wymagania normy – 2 sztuk;

4) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone  -  w kolorze brązowym  1100l, osiadające deklarację
zgodności wystawione przez producenta lub spełniające wymagania normy – 2 sztuk;

5) pojemniki na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowa-
niowe wielomateriałowe w kolorze  żółtym o  pojemności  1100l posiadające  deklarację
zgodności wystawione przez producenta lub spełniające wymagania normy – 2 sztuk;

6) pojemniki na papier i tekturę, odpady z papieru, w tym tektury,  odpady opakowanio-
we z papieru i  odpady opakowaniowe z tektury w kolorze niebieskim  o pojemności
1100l posiadające deklarację zgodności wystawione przez producenta lub spełniające wy-
magania normy – 2 sztuk;

7) pojemniki powinny być nowe lub używane, w dobrym stanie technicznym. Zamawiający nie
odpowiada za uszkodzenia wynikające ze złej jakości pojemników lub zwykłego użytkowa-
nia pojemnika (np. pęknięcia wynikające z użytkowania lub powstałe przy opróżnianiu po-
jemnika, uszkodzone kółka, klapy lub uchwyty – w takich przypadkach Wykonawca zobo-
wiązany jest do nieodpłatnej wymiany pojemnika/kontenera).
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Zamawiający dopuszcza również, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, tylko w czę-
ści, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób wi-
doczny dla korzystających z pojemników.

4. Odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej będą zbierane w następujących pojemni-
kach/workach:   

a) pojemniki na odpady zmieszane w kolorze grafitu o pojemności: 120l, 240l;
b) pojemniki na odpady szklane w kolorze zielonym lub grafitu i zielona klapa o pojemno-

ści: 120l, 240l;
c) pojemniki na popiół o pojemności 240l; 
d) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające

biodegradacji oraz odpady zielone (dla osób nieposiadających kompostownika) - w kolo-
rze brązowym lub grafitowym i brązowa klapa o pojemności: 240l;

e) na odpady zbierane selektywnie przeznaczone będą przezroczyste worki polietylenowe
o poj. 60l, 120l zakupywane indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w następującej
kolorystyce:
- żółty z przeznaczeniem na  odpady metali,  w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- niebieski  z przeznaczeniem na papier i tekturę, odpady z papieru, w tym tektury,
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.

5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości z zabudowy jednoro-
dzinnej i wielorodzinnej:

1) zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do paź-
dziernika raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych,

2) selektywnie  zebrane  odpady:  papier  i  tektura,  metale,  tworzywa  sztuczne  i  opakowania
wielomateriałowe - co najmniej 1 raz w miesiącu;

3) selektywnie zebrane odpady z szkła – co najmniej 1 raz na kwartał;
4) bioodpady stanowiące odpady komunalne w tym odpady zielone – co najmniej 1 raz w miesią-

cu, a w okresie od kwietnia do października raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz 
na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

5) selektywnie zbierane odpady tj. popiół - co najmniej 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia
do października – raz na 2 miesiące;

6) odpady wielkogabarytowe w tym meble,  opony,  urządzenia  zawierające  freony oraz  zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym również sprzęt niekompletny), tzw. system wystawko-
wy – co najmniej raz na kwartał.

7) Wykonawca zobowiązany jest ustalić harmonogram odbioru odpadów komunalnych w taki spo-
sób, aby pomiędzy pierwszym i każdymi kolejnymi odbiorami odpadów nie upłynął okres dłuż-
szy niż  odpowiednio 30 dni, 60 dni, 90 dni zgodnie z ww. ppkt 1 do 6, z tym zastrzeżeniem, iż
w ostatnim miesiącu trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady
w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 7 wzoru umowy - dodatku nr 8a do SIWZ. W przypadku,
gdy dzień odbioru odpadów – zgodnie z częstotliwością i harmonogramem przypada w dzień
wolny od pracy, Wykonawca obowiązany jest odebrać odpady przed tym dniem. Odbiór odpa-
dów ma odbywać się w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
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6. Ogólne informacje o obowiązkach wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości w za-
budowie wielorodzinnej (Domy Nauczyciela) zamieszkałych w pojemniki:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wie-
lorodzinnej w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segrego-
wanych zgodnie z pkt I niniejszego dodatku;
2) Wyposażenie w pojemniki polega na czasowym oddaniu do korzystania z pojemników (na czas
trwania umowy) i nie oznacza przeniesienia prawa własności pojemników ani na Zamawiającego,
ani na właścicieli nieruchomości. 
3) Nieruchomości zamieszkałe o zabudowie wielorodzinnej  wyposażone będą w komplet pojemni-
ków, o których mowa w dziale II ust. 3. 
4) Termin dostarczenia pojemników do zabudowy wielorodzinnej do 7 dni od podpisania umowy.

7. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za odbiór odpadów za 1 tonę poszczególnego rodzaju
odpadów  zobowiązany jest do odbierania, transportu, zagospodarowania każdej ilości odpadów ko-
munalnych i wszystkich rodzajów (każdego rodzaju) odpadów od wszystkich właścicieli nierucho-
mości, zamieszkałych (zarówno o zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej – Domy Nauczy-
ciela) oraz sezonowo zamieszkałych z terenu gminy Miedźno (w tym letnicy).

III. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY MIEDŹNO 

1. Informacje o Gminie:

GMINA MIEDŹNO 

Liczba mieszkańców w gminie (dane z
deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi) 

6438 ( na dzień 12.12.2019 r.) 

Powierzchnia gminy 113,17 km² 

Szacowana masa odpadów komunalnych: 
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Kod odpadów Szacowana masa odpadów komunalnych, 
które powstaną w okresie od 1 kwietnia 
2020 r. do 31 marca 2021 r. [Mg]

20 03 01- Odpady zmieszane 650

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbie-
rane w sposób selektywny

700

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji 100

15 01 07 – Opakowania ze szkła 100

15 01 04 – Opakowania z metali 60

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury 20

15 01 02 – Opakowania z tw. sztucznego 60

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe 100

16 01 03 - Zużyte opony 15

20 01 35, 20 01 36 – Zużyte urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne

10

20 01 23 - Urządzenia zawierające freony 5

Liczba gospodarstw domowych, z podziałem na liczbę osób w gospodarstwie: 

Ilość osób za-
mieszkująca 
daną nierucho-
mość 

Liczba poszcze-
gólnych gospo-
darstw 

Uwagi 

1 – 10 osób 2028

>10 osób 2 (Domy Nauczyciela w miejscowości 
Miedźno, Ostrowy nad Okszą - zabudowa 
wielorodzinna) 

suma 2030

Liczba gospodarstw ogółem – 2030. 
Liczba osób zamieszkujących te gospodarstwa (stale i czasowo) – 6438; 

2. Szacowane zapotrzebowanie na pojemniki:

a) Szacunkowe zapotrzebowanie na pojemniki na popiół 1100l -ilość 2 szt. 
b) Szacunkowe zapotrzebowanie na pojemniki na odpady zmieszane 1100 litrów – ilość 2

szt.
c) Szacunkowe zapotrzebowanie na pojemniki na szkło 1100 litrów – ilość 2 szt.
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d) Szacunkowe zapotrzebowanie na pojemniki na odpady biodegradowalne o pojemności
1100 litrów – ilość 2 szt.

e) Szacunkowe zapotrzebowanie na pojemniki na odpady z metali, w tym odpady opako-
waniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe w kolorze żółtym o pojemno-
ści  1100 l – 2 szt. 

f) Szacunkowe zapotrzebowanie na pojemniki na odpady na papier i tekturę, odpady z pa-
pieru, w tym tektury,  odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektu-
ry  o pojemności  1100 l - 2 szt. 

3. Szacowana liczba gospodarstw nie segregujących odpady to około 30.

4. Liczba mieszkańców Gminy Miedźno wskazana w ppkt 1 powyżej ma jedynie charakter
szacunkowy. W związku z naturalnym ruchem budowlanym i migracyjnym ludności, Zama-
wiający będzie informował Wykonawcę o zmianach mających wpływ na rozliczenie realiza-
cji zamówienia na warunkach określonych w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamawiający
nie będzie sporządzał dodatkowej listy z wyjaśnieniami przyczyn zmian liczby osób zdekla-
rowanych w danym miesiącu.

IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGO-
SPODAROWANIA ODEBRANYCH ODPADÓW

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia przy uży-
ciu  minimum: 

a) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpa-
dów komunalnych z pojemników o pojemności: 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów (z
których co najmniej jeden stanowić będzie pojazd małogabarytowy przystosowany do
odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe – wąskie ulice dojazdowe, zła pod-
budowa drogi);
b)  co  najmniej  dwoma  pojazdami przystosowanymi  do  odbierania  odpadów  z
selektywnej  zbiórki  (z  których  co  najmniej  jeden  stanowić  będzie  pojazd
małogabarytowy przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe
– w szczególności wąskie ulice dojazdowe);
c)  co  najmniej  jednym  pojazdem  specjalistycznym przeznaczonym  do  zbiórki
odpadów komunalnych w tym odpadów ulegających biodegradacji,
d) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji
kompaktującej.

Uwaga: 
Warunek zostanie uznany za spełniony także w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje
jednym pojazdem małogabarytowym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z posesji
o utrudnionym dojeździe  zmieszanych oraz  z selektywnej zbiórki.
Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym wyposażenie pojazdów w elektro-
niczny system monitorowania pojazdów, umożliwiający śledzenie trasy pojazdów, i czas odbioru na
poszczególnej nieruchomości, posiadający dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających
weryfikację danych - zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Wszystkie wykorzystywane pojazdy i urządzenia muszą być sprawne, pojazdy muszą mieć aktualne
badania techniczne oraz aktualne dowody rejestracyjne, ubezpieczenie OC przez cały okres realiza-
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cji zamówienia.

2. Zamawiający wymaga , aby pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym
miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierające-
go odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w trakcie odbierania odpadów
oraz zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem.

4. Wykonawca nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmiesza-
nymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów również w przypadku stwierdze-
nia niemożności dojazdu do pojemników i worków z powodu robót drogowych, blokują-
cych dojazd pojazdów, warunków atmosferycznych lub innych przeszkód. W sytuacji opi-
sanych utrudnień pracownik Wykonawcy jest zobowiązany do przetransportowania pojem-
nika, jego opróżnienia i odstawienia pod posesję. Wykonawcy nie przysługują wtedy rosz-
czenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują
w takiej sytuacji roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.

6. Na terenie Gminy Miedźno występują miejsca z odbiorem odpadów o utrudnionym dojeź-
dzie, z których Wykonawca zobowiązuje się również odbierać odpady. Zamawiający ustali
wraz z Wykonawcą listę takich punktów odbioru.

7. Zamawiający zastrzega w trakcie realizacji umowy możliwość zmiany lub dodanie miejsc z
odbiorem odpadów o utrudnionym dojeździe.  Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują
żadne roszczenia. 

8. Zakres miejsc z odbiorem odpadów o utrudnionym dojeździe w rzeczywistości dla każdego
Wykonawcy może być inny ze względu na posiadany sprzęt specjalistyczny, dlatego zaleca
się wykonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji całego zamówienia.

9. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia musi dysponować bazą transportowo
– magazynową, usytuowaną na terenie gminy Miedźno lub w odległości nie większej
niż 60 km od granicy tej gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny,
spełniająca następujące wymagania: określone w Rozporządzeniu MINISTRA ŚRODO-
WISKA z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

10.  Pojazd rozpoczynający odbiór odpadów powinien być pusty, a po zakończeniu zbierania
odpadów przed zjechaniem na bazę powinien dokonać ważenia i wyładunku odpadów.

11.  Nie  dopuszcza  się  odbierania  odpadów  z  nieruchomości  niezamieszkałych  pojazdami,
które  służą  w  tym  czasie  do  odbioru  odpadów  w  ramach  realizacji  niniejszego  OPZ.
Zakazuje się także odbierania innych odpadów komunalnych pojazdem, którym odbierane
są odpady w ramach niniejszego zamówienia, czyli odpady odbierane na podstawie innych
umów zawieranych przez Wykonawcę, czy to dotyczących odbioru z terenu innej gminy,
czy to od innego podmiotu. Wykonawca zobowiązany jest więc tak opracować „trasówki”
by odpady były zbierane tylko na terenie  gminy Miedźno.  Nie dopuszcza się  zbierania
(dopełnianie pojazdu odpadami) z terenu innych gmin bądź na podstawie innych umów
zawieranych  przez  Wykonawcę.  Zakazuje  się  mieszania  odpadów  zmieszanych  i
pozostałych z selektywnie zebranymi. 

12. Wykonawca zobowiązany jest rejestrować czas pracy, tj. czas odbioru odpadów (załadunku,
transportu oraz rozładunku), na stosownych dokumentach –tzw. kartach drogowych, wraz z
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podaniem dnia i godzin załadunku i rozładunku odpadów pochodzących z terenu Gminy
Miedźno. Zamawiający dopuszcza wykonanie tego w formie elektronicznej, z tym że forma
elektroniczna ma być dostępna dla Zamawiającego przez cały okres trwania umowy. Każdy
pojazd do odbierania odpadów komunalnych musi być wyposażony w system monitoringu
bazującego  na  systemie  pozycjonowania  satelitarnego  –  GPS  umożliwiający  trwałe
zapisywanie o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących
dane o miejscach wyładunku odpadów.

13. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazywania  odebranych  zmieszanych  odpadów
komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających
biodegradacji  w  tym  odpadów  zielonych,  do  Instalacji  Komunalnej  wpisanej  na  listę
instalacji komunalnych prowadzonych przez właściwego marszałka, a w przypadku braku
listy wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów do instalacji o której mowa
w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku  w gminach  oraz  niektórych  innych  ustaw,  który  stanowi,  że  „Marszałek
województwa  właściwy  ze  względu  na  miejsce  prowadzenia  działalności  w  zakresie
przetwarzania odpadów wpisuje z urzędu instalacje, o których mowa w ust. 1, określone
jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w uchwale w sprawie
wykonania  wojewódzkiego  planu  gospodarki  odpadami,  obowiązującej  w  dniu
poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, wydanej na podstawie art. 38 ust.
1 ustawy zmienianej w art. 6, na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania
dla instalacji komunalnych, prowadzoną na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy zmienianej w
art.  6.  Do czasu uzyskania wpisu instalacje  te  mogą przyjmować i  przetwarzać odpady
wymienione  w  ust.  1,  zgodnie  z  posiadanym zezwoleniem na  przetwarzanie  odpadów,
pozwoleniem  na  wytwarzanie  odpadów  uwzględniającym  przetwarzanie  odpadów  albo
pozwoleniem zintegrowanym uwzględniającym przetwarzanie odpadów ”

14.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazywania  selektywnie  zebranych  odpadów
komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania
z odpadami, o której mowa w art. 9e ust.1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2010 z zm).

15. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielo-
nych przez kompostownię,  ze względu na obecność w tych odpadach odpadów komunal-
nych zmieszanych, odpady należy przekazać do Instalacji  Komunalnej dołączając doku-
ment odmowy przyjęcia ww. odpadów przez kompostownię.

16.  Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania odebranych od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych 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 z zm.;

17.  Wykonawca zobowiązany będzie do gospodarowania odebranymi odpadami w sposób za-
pewniający  wywiązywanie się  z  powierzonych przez Zamawiającego,  Wykonawcy obo-
wiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2, art. 3c
ust. 2 i art. 9d ust. 2 tej ustawy tj.:

a) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
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recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  niektó-
rych frakcji odpadów komunalnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),

b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017  r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2412),

c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegóło-
wych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości (Dz. U. z 2013r. poz. 122). 

18.  Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1) wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wy-
maganiami stawianymi przez Zamawiającego i opisanymi w SIWZ oraz w dodatkach do SIWZ,
a także w sposób profesjonalny, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz niedogodności
dla mieszkańców Gminy Miedźno;

2) przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych (w tym dotyczącego również
zbiórki ulicznej) zbiórek odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych w for-
mie ulotek (wydruk czarno - biały, w ilości niezbędnej dla wszystkich gospodarstw) i jego dys-
trybucja wśród mieszkańców, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (harmo-
nogram obejmujący okres 12 miesięcy od zawarcia umowy). Wykonawca przedstawi Zama-
wiającemu harmonogram do akceptacji w terminie do 4 dni roboczych od dnia zawarcia umo-
wy. Harmonogram uwzględniając częstotliwość opisuje dni, wskazując konkretne daty odbioru
odpadów z danych nieruchomości; odbiór ma następować cyklicznie. Powyższe zapisy mają
również zastosowanie do zmian harmonogramu. 
UWAGA: Przez dystrybucję Zamawiający rozumie skuteczne dostarczenie w/w informacji do
wszystkich gospodarstw, w tym do skrzynek na listy.

3) Utrzymanie  wstawionych  przez  Wykonawcę pojemników/kontenerów  (12  sztuk)
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, co najmniej raz na kwartał
mycie i dezynfekcja pojemników; harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników/kontenerów
Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  wraz  z  harmonogramem  odbioru  odpadów
komunalnych. 

4) zapewnienie osiągnięcia  odpowiednich poziomów recyklingu,  przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3b i art. 3c ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metoda-
mi niektórych frakcji odpadów komunalnych,  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15
grudnia 2017  r. w sprawie poziomów  ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), wyłącznie w zakresie powierzonych za-
dań;

5) powiadamianie  Zamawiającego  o  każdym  przypadku  niedopełniania  przez  właściciela
nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wyko-
nawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek:

a) pozostawić czytelną informację o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieru-
chomości, w tym celu należy sporządzić protokół z ww czynności, podpisany przez pra-
cownika Wykonawcy dokonującego odbioru odpadów komunalnych w danym dniu od
właściciela  nieruchomości,  a  w przypadku nieobecności  Właściciela,  protokół  należy
pozostawić np. w skrzynce na listy do zapoznania się przez właściciela nieruchomości,

b) wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem, przekazane przez Wykonawcę do-
wody powinny precyzyjnie wskazywać adres nieruchomości oraz precyzyjny opis przy-
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czyn zakwalifikowania danego przypadku jako złej segregacji odpadów,
c) pomimo zaistniałej sytuacji odebrać wszystkie odpady komunalne, w tym odpady wysta-

wione przez właścicieli w swoich workach i pojemnikach. W przypadku stwierdzenia, że
właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wyko-
nawca odbiera odpady jako zmieszane,

d) niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałym fakcie. Do zawiadomienia Wy-
konawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer pose-
sji oraz precyzyjny opis uzasadniający podstawę udzielenia informacji o źle wysegrego-
wanych odpadach właścicielowi nieruchomości wraz z dokumentacją fotograficzną, po-
zwalającym  na  precyzyjną  identyfikację  adresu  nieruchomości  oraz  precyzyjny  opis
przyczyn zakwalifikowania danego przypadku jako złej segregacji odpadów. Protokół z
ww czynności wraz z dokumentacją fotograficzną winien być dostarczony do siedziby
Zamawiającego w ciągu 7 dni od zaistniałych okoliczności.

6) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, przez cały czas trwania umowy,
dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie
zakresu rzeczowego usługi;

7) użytkowanie, w celu realizacji przedmiotu zamówienia, pojazdów specjalistycznych, przezna-
czonych dla tego typu usług, znajdujących się w odpowiednim stanie technicznym i oznakowa-
nych w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez
umieszczenie na nich nazwy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy;

8) zachowanie  należytego  stanu  sanitarnego  użytkowanych  pojazdów  poprzez  ich  mycie
i dezynfekcję w warunkach spełniających wymogi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sa-
nitarnej;

9) porządkowanie  terenu  zanieczyszczonego  odpadami  wysypanymi  z  pojemników,  worków
i pojazdów w trakcie realizacji usługi powstałej z wyłącznej winy Wykonawcy;

10) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną
z widocznym logo firmy;

11) okazanie na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów potwierdzających wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami oraz z przepisa-
mi prawa;

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody poniesio-
ne przez te osoby a powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu umowy;

13) w przypadku pojemników dostarczonych Wykonawcę celem wyposażenia posesji o zabudowie
wielorodzinnej naprawa lub wymiana na własny koszt uszkodzonych w trakcie realizacji umo-
wy pojemników na odpady, jeśli uszkodzenia te powstały z winy Wykonawcy, w terminie do 14
dni po zgłoszeniu  telefonicznym lub e-mailowym, przez Zamawiającego;  

14) poniesienie kosztów uszkodzonych w trakcie realizacji  umowy pojemników na odpady, jeśli
uszkodzenia te powstały z winy Wykonawcy w tym jego pracowników, w terminie do 14 dni po
zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym, przez Zamawiającego. 

15) wykonanie co najmniej jednokrotnie na terenie gminy akcji informacyjnej polegającej na dys-
trybucji informacji (ulotek informujących o sposobach prawidłowego postępowania z odpada-
mi); przygotowanych i wydrukowanych  przez Wykonawcę po zaakceptowaniu przez Zamawia-
jącego;

UWAGA:  Przez  dystrybucję  Zamawiający  rozumie  dostarczenie  w/w  informacji  do  skrzynek
na listy.
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16) Dostarczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałych harmonogramu wywozu odpadów ko-
munalnych (w sposób wskazany w pkt 18 ppkt 2 powyżej) oraz za każdym razem w przypadku
jego zmiany;

17) umożliwienie wstępu na teren bazy magazynowo - transportowej przedstawicielom Zamawiają-
cego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o
odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi;

18) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach komisji
Rady Gminy oraz innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego, na których omawiane
będą zadania związane z realizacją przedmiotu umowy. Zaproszenia na narady będą przekazy-
wane Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym;

19) zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy,
przez okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu
monitoringu i systemu czujników. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożli-
wiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych danych, które powinny być udo-
stępniane na każde żądanie Zamawiającego;

20) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie
przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami
prawa;

21) umożliwienie Zamawiającemu na jego żądanie skontrolowania masy pojazdu wjeżdżającego i
wyjeżdżającego z terenu Gminy;

22) udostępnienie co najmniej jednej linii telefonicznej w celu niezawodnej komunikacji, tak aby
był możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą. Kontakt ten powinien
być zapewniony od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30 w piątek do godz.
13.00;

23) wyznaczenie Koordynatora Umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować w
sposób i w terminach opisanych w ppkt 21 oraz drogą elektroniczną.

24) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę  osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji za-
mówienia,  jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z zm. Zamawiający wymaga,
aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z wykonaniem zamó-
wienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią dzia-
łalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwyko-
nawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówie-
nia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia, tj.
które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia – operatorzy, kierowcy, ładowacze,
osoba wykonująca czynności związane z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości (zarządzanie transportem).

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o
których  mowa  w  art.  29  ust.  3a  ustawy,  osób  wykonujących  wskazane  przez  Zamawiającego
czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone  we wzorze umowy stanowiącym
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dodatek nr 8a do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,

o  których  mowa  w  art.  29  ust.  3a  ustawy,  oraz  sankcje  z  tytułu  niespełnienia  tych
wymagań,

c) rodzaj  czynności  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  których  dotyczą  wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

25) posiadanie przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyj-
ną co najmniej 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych);

26) Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczy od dnia
zawarcia umowy system monitorowania pojazdów oraz przeszkolić Zamawiającego w obsłudze
tego oprogramowania.

27) Podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do
spełniania wymagań określonych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, w tym zgodnie z art. 9d ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem
wydanym  przez  ministra  właściwego  do  spraw  środowiska  w  porozumieniu  z  ministrem
właściwym do spraw gospodarki o szczegółowych wymaganiach, o których mowa w art. 9d ust.
1, w tym:

a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli  nieruchomości  oraz  zapewnienia  jego  odpowiedniego  stanu
technicznego,

b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

c) spełnienia  wymagań  technicznych  dotyczących  wyposażenia  pojazdów  do
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

d) zapewnienia  odpowiedniego  usytuowania  i  wyposażenia  bazy  magazynowo-
transportowej.

- przez cały okres trwania umowy.

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI 

1. Wykonawca obowiązany jest prowadzić ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy
o odpadach. 

2. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  prowadzenia  i  przekazania  Zamawiającemu
dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:

1)  Wykonawca  przedkłada  gminie  comiesięczne  sprawozdania  (raport  /protokół  z
wykonanej usługi) w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca, zawierające:

a)  ilość  odpadów  komunalnych  z  podziałem na  poszczególne  frakcje  wskazana  w  Mg
z zastosowaniem kodów odpadów wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz.U. z 2020 r. poz. 10), odebranych
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

b)  wydruk  z  wagi  potwierdzający  masę  pojazdu  przed  i  po  odbiorze  odpadów
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komunalnych, 
c)  ilości i rodzaju odpadów (Mg z podziałem na frakcje) odebranych podczas objazdowej
zbiórki (dotyczy miesięcy, kiedy się ona odbywa), 
d) adresach i liczbie mieszkańców od których zostały odebrane odpady komunalne;
e)  wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób nie-
zgodny z regulaminem, 

f)  przekazanie  karty przekazania odpadów zawierające datę, kod, rodzaj, wagę przekaza-
nych odpadów, sposób ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zo-
stały  przekazane  odebrane  od  właścicieli  nieruchomości  zmieszane  odpady  komunalne,
oraz inne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów. 

2)  sporządzenia rocznego sprawozdania,  podmiotu  odbierającego odpady komunalne  od
właścicieli  nieruchomości,  przekazywanych Wójtowi  Gminy  za  pośrednictwem  Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o których mowa w art.
9n ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz.U. z 2019 r. poz.  2010 z zm).  Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi w terminie
wynikającym z ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3) innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w
trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  nałoży  taki  obowiązek.  Obowiązek  ten
dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca,

4) jako załączniki do faktury miesięcznej Wykonawca załączy karty przekazania odpadów
uwzględniające  datę,  kod,  rodzaj  i  wagę  przekazanych  odpadów  komunalnych.  Karty
przekazania  odpadów  muszą  jednoznacznie  stwierdzać,  że  odpady  pochodzą  z  terenu
Gminy Miedźno,

5) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz
sposobie  ich  zagospodarowania  wraz  ze  wskazaniem  instalacji,  do  której  zostały
przekazane,

6) informację o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

b)  nieprzekazanych  do  składowania  na  składowisku  odpadów  i  sposobie  ich
zagospodarowania,

7) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,

8)  wskazanie  nieruchomości,  na  których  zbierane  są  odpady  komunalne  w  sposób
niezgodny  z  regulaminem  lub  zadeklarowano,  że  będą  selektywnie  zbierane  odpady
komunalne  a  tego nie  czyni  się  (oprócz  pisemnego wskazania  nieruchomości  należy  w
takich przypadkach dołączyć dokumentację fotograficzną),

9)  przekazywania  Zamawiającemu  innych  dokumentów  związanych  z  realizacją
zamówienia  a  mogących  mieć  znaczenie  dla  wykazania  wywiązywania  się  przez
Zamawiającego z obowiązków sprawozdawczości a dotyczących gospodarki odpadami,

10) zabrania się odbioru i transportu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu 
Gminy Miedźno wraz z odpadami pochodzącymi z innej gminy. 
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VI. ODESŁANIE

W sprawach nieopisanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach . Pojęciom użytym w OPZ oraz w
całym SIWZ należy nadać znaczenie zgodne z ich znaczeniem zawartym w powszechnie obowiązu-
jących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i w ustawie o odpadach, chyba że z treści regulacji OPZ lub całego SIWZ wynika co innego. W
szczególności powyższe dotyczy pojęcia „właściciela nieruchomości”.
Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi integralną część umowy. 
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