
Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV) 

90 50 00 00-2  usługi związane z odpadami 

90 53 30 00-2  usługi gospodarki odpadami 

90 51 40 00-3  usługi recyklingu odpadów 

90 51 20 00-9  usługi transportu odpadów 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru, transportu i zagospodarowania 

wskazanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz 

nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych położonych 

na terenie Gminy Przystajń, wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i worki, oraz 

odbioru, transportu i  zagospodarowania wskazanych odpadów z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

2. Usługą odbioru, transportu i zagospodarowania zostaną objęte: 

1) bezpośrednio sprzed nieruchomości: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01); 

b) odpady segregowane: 

 gromadzone łącznie tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe (15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 

99); 

 papier (15 01 01, 20 01 01); 

 szkło (15 01 07, 20 01 02); 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07); 

d) odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 07, 17 01 80, 17 03 80, 17 06 04, 17 09 

04); 

e) żużel i popiół paleniskowy (20 01 99); 

f) bioodpady (20 01 08, 20 02 01); 

2) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Targowej 18a 

w Przystajni: 

a) przeterminowane leki (20 01 31, 20 01 32); 



b) gromadzone łącznie tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe – (15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99); 

c) papier (15 01 01, 20 01 01); 

d) szkło (15 01 07, 20 01 02); 

e) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33, 20 01 34); 

f) świetlówki / lampy fluorescencyjne (20 01 21); 

g) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 23, 20 01 35, 20 01 36); 

h) chemikalia (20 01 13, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30); 

i) meble  i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07); 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 07, 17 01 80, 17 03 80, 17 06 04, 17 09 

04); 

k) bioodpady (20 01 08, 20 02 01); 

l) zużyte opony (16 01 03); 

m) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01), 

n) żużel i popiół paleniskowy (20 01 99); 

o) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w 

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek (20 01 99). 

W miesiącach lipiec 2020 r. - grudzień 2020 r. popiół i żużel paleniskowy gromadzony i 

odbierany jest w ramach frakcji niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Od miesiąca styczeń 2021 r. popiół i żużel paleniskowy gromadzony i odbierany jest  jako 

oddzielna frakcja. Frakcje bioodpadów (sprzed nieruchomości) oraz odpadów 

niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w 

wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (PSZOK), odbierane są od 

dnia 1.01.2021 r. 

 

3. Realizując usługę, Wykonawca zobowiązany jest do : 

1) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z 

odpadami, 



2) przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

bezpośrednio do instalacji komunalnej, za wyjątkiem art. 9e ust. 1b i 1c ustawy z 

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

3) przestrzegania zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości 

oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą  

 

4. Szacowaną ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie objętym 

zamówieniem przedstawiono w Tabeli 1. 

 

 

Tabela 1 

Rodzaj odpadów Kod odpadów 

Ilość odpadów w Mg 

za cały okres umowy tj.  01.07.2020 

r. do 30.06.2021 r. bądź za wskazane 

okresy czasowe 

Odpady odbierane  bezpośrednio sprzed  nieruchomości 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady  
20 03 01 

  (za okres od 1.07.2020 r. do 

31.03.2021 r. -  500,0 Mg 

  (za okres od 1.04.2021 r. do 

30.06.2021 r.) - 200,0 Mg 

Żużel i popiół 

paleniskowy 
20 01 99 

  (za okres od 1.01.2021 r. do 

30.06.2021 r.) - 220,0 Mg 

Odpady segregowane 

15 01 01, 15 01 02, 

15 01 04, 15 01 06, 

15 01 07, 20 01 01, 20 01 

02, 20 01 39, 20 01 40, 

20 01 99 

235,0 Mg 

Odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 37,0 Mg 



Odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

17 01 07, 17 01 80, 17 03 

80, 17 06 04, 17 09 04 
15,0 Mg 

bioodpady  20 02 01 
 (za okres od 1.01.2021 r. do 

30.06.2021 r.) - 50,0 Mg 

Odpady odbierane z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Rodzaj odpadów Kod odpadów 

Ilość odpadów w Mg 

za cały okres umowy tj.  01.07.2020 

r. do 30.06.2021 r. bądź za wskazane 

okresy czasowe 

bioodpady  20 02 01 37,0 Mg 

Chemikalia 

20 01 13, 20 01 26, 20 01 

27, 20 01 28, 20 01 29, 20 

01 30 

1,500 Mg 

Przeterminowane 

leki 
20 01 31, 20 01 32 0,150 Mg 

Baterie 

i akumulatory 
20 01 33, 20 01 34 0,050 Mg 

Świetlówki 20 01 21 0,050 Mg 

Zużyte urządzenia 

elektryczne 

i elektroniczne 

20 01 23, 20 01 35, 20 01 

36 
0,600 Mg 

Meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 52,0 Mg 

Odpady budowlane 

gromadzone łącznie 
17 01 07, 17 01 80, 17 03 

80, 17 06 04, 17 09 04 

32,0 Mg 

Odpadowa papa 10,0 Mg 

Styropian 0,500 Mg 

Wełna mineralna 3,0 Mg 

Zużyte opony 16 01 03 9,0 Mg 

Żużel i popiół 

paleniskowy 
20 01 99 

 (za okres od 1.01.2021 r. do 

30.06.2021 r.) - 4,0 Mg 



odpady 

niekwalifikujące się 

do odpadów 

medycznych 

20 01 99 
  (za okres od 1.01.2021 r. do 

30.06.2021 r.) - 0,100 Mg 

 

5. Ilość odbieranych odpadów przedstawionych w Tabeli 1, nie jest zależna od 

Zamawiającego.  Ustalone  ilości  są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie 

do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z ilości odpadów 

wytworzonych przez mieszkańców Gminy Przystajń. Wykonawcy nie przysługuje prawo 

do odszkodowania za nieosiągnięcie bądź przekroczenie wskazanych wielkości. 

 

6. Usługa będzie wykonywana w dni robocze (za wyjątkiem ustępu 25) od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7.00-15.00. 

 

7. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży nieruchomości objęte odbiorem 

w pojemniki do gromadzenia niesegregowanych  (zmieszanych) odpadów 

komunalnych,, oraz pojemniki do gromadzenia odpadów segregowanych (punkty 

zbiorczego gromadzenia odpadów) zgodnie z Tabelami 2.1, 2.2, 2.3 w terminie 

do 21.06.2020 r., natomiast pojemniki do popiołu i żużlu paleniskowego w terminie do 

31.12.2020 r.. Dostarczane pojemniki na odpady segregowane muszą spełniać wymóg 

koloru: żółty dla tworzyw sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych, niebieski dla papieru, zielony dla szkła oraz oznaczone napisem 

umożliwiającym identyfikację jego przeznaczenia. 

Wszystkie dostarczane pojemniki muszą być zdezynfekowane, sprawne technicznie, 

oraz utrzymywać obciążenie na poziomie co najmniej 60 kg dla pojemnika 120 l, 100 kg 

dla pojemnika 240 l, 400 kg dla pojemników 1100 l. 

 

Tabela 2.1 (dotyczy domów jednorodzinnych i nieruchomości rekreacyjnych) 

Liczba  punktów odbioru 
Pojemność pojemnika na niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

756 120 l 



796 240 l 

161 360 l 

24 480 l 

 

Tabela 2.2 (dotyczy punktów zbiorczego gromadzenia odpadów) 

Adres punktu 

odbioru 

Pojemnik na 

niesegregowan

e zmieszane 

odpady  

Pojemni

k na 

popiół i 

żużel 

palenisk

owy 

Pojemni

k 

na szkło 

Pojemnik 

na 

bioodpad

y 

Pojemnik 

na papier  

Pojemnik 

na tworzywa 

sztuczne, 

odpadowe 

opakowanio

we 

wielomateria

łowe, metale 

Przystajń, ul. 

Targowa 8 
4 x1100 l 1 x 1100l 

1 x 1100 

l 
1 x 1100l 1 x 1100 l 2 x 1100 l 

Przystajń, ul. 

Szkolna  11 
2 x 1100 l 1 x 1100l 

1 x 1100 

l 
1 x 240l 1 x 1100 l 1 x 1100 l 

Przystajń, 

ul. 

Częstochowska 

5 

--- --- --- --- 1 x 1100l --- 

Podłęże 

Szlacheckie 23 
1 x 1100 l 1 x 660 l 

1 x 1100 

l 
1 x 240l 1 x 1100 l 1 x 1100 l 

Podłęże 

Szlacheckie 24 
1 x 1100 l 1 x 660 l 

1 x 1100 

l 
1 x 240l 1 x 1100 l 1 x 1100 l 

Bór Zajaciński 

77 
1 x 1100 l 1 x 660 l 

1 x 1100 

l 
1 x 240l 1 x 1100 l 1 x 1100 l 

 

Tabela 2.3 (dotyczy domów jednorodzinnych i nieruchomości rekreacyjnych) 



Liczba punktów odbioru Pojemność pojemnika na popiół i żużel 
paleniskowy 

1100 120 l 
 

8. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży wskazane nieruchomości objęte 

odbiorem w worki wykonane z folii HDPE lub LDPE o pojemności 120 l do zbiórki 

odpadów segregowanych w terminie do 21.06.2020 r. w ilości 1 sztuka koloru zielonego, 

1 sztuka koloru niebieskiego i 3 sztuki koloru żółtego dla każdego punktu odbioru. 

Dostarczane worki muszą spełniać wymogi określone w Tabeli 3.  

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wyposaży wskazane nieruchomości objęte 

odbiorem w worki wykonane z folii HDPE lub LDPE o pojemności 120 l do zbiórki 

bioodpadów w terminie do 31.12.2020 r. w ilości 2 worki dla każdego punktu odbioru. 

Dostarczane worki muszą spełniać wymogi określone w Tabeli 3. Dopuszcza się 

wyposażenie nieruchomości w worki podczas odbioru odpadów segregowanych w 

miesiącu grudzień 2020 r.. 

Dodatkowo Wykonawca wyposaży Urząd Gminy Przystajń w worki do zbiórki odpadów 

segregowanych i bioodpadów w ilości 50 sztuk każdego koloru (żółty, zielony, niebieski, 

brązowy) w celu pokrycia dodatkowego zapotrzebowania mieszkańców w trakcie 

trwania umowy 1 raz w miesiącu po e-mailowym zgłoszeniu Zamawiającego. 

 

Tabela 3 

Rodzaj 

odpadu 
Kolor Pojemność 

Min. grubość 

worka (w mm) 

przy wykonaniu 

z folii HDPE 

Min. grubość 

worka (w mm) 

przy wykonaniu 

z folii LDPE 

Oznaczenie 

worka 

identyfikując

e jego 

przeznaczenie 

Szkło zielony 120 l 0,03 0,06 wymagane 

Tworzywa 

sztuczne, 

odpady 

opakowaniow

e 

żółty 120 l 0,02 0,035 wymagane 



wielomateriał

owe, metale 

Papier  
niebiesk

i 
120 l 0,02 0,035 wymagane 

bioodpady 
brązow

y 
120l 0,03 0,06 wymagane 

 

9. Ilość punktów odbioru podanych w Tabelach 2.1, 2.2, 2.3 nie jest zależna od 

Zamawiającego. Podane  ilości określają stan na dzień 31.01.2020 r. i mogą ulec zmianie 

w związku z powstawaniem nowych nieruchomości oraz migracją ludności. Wykonawcy 

nie przysługuje  odszkodowanie z tytułu nieosiągnięcia bądź przekroczenia podanej 

ilości punktów. 

  

10. Na terenie Gminy Przystajń znajduje się około 30 nieruchomości objętych odbiorem o 

utrudnionym dojeździe, tzn. co do których wymaga się wjazdu w boczną dojazdową 

drogę do posesji, bądź posiadających zły stan nawierzchni. Zamawiający dopuszcza 

wydzielenie dla w/w nieruchomości oddzielnego terminu odbioru odpadów. 

 

11. Wykonawca każdego miesiąca podczas odbioru odpadów, począwszy od lipca 2020 r., 

będzie wyposażał każdą nieruchomość objętą odbiorem w nowe worki do zbiórki 

odpadów segregowanych (żółty, zielony, niebieski,) i bioodpadów (od stycznia 2020 r.) 

w ilości odpowiadającej liczbie wystawionych worków. Jeżeli właściciel nieruchomości 

podczas odbioru zgłosi zapotrzebowanie na dodatkowe worki ze względu na zwiększoną 

ilość produkowanych odpadów segregowanych, Wykonawca przekaże mu dodatkowe 

worki w ilości niezbędnej do zgromadzenia wszystkich wyprodukowanych odpadów, 

bez żadnych dodatkowych kosztów. 

 

12. W trakcie realizacji zamówienia w przypadku powstania nowego punktu odbioru bądź 

zmiany pojemności pojemników na dotychczas istniejącym, Wykonawca będzie 

zobowiązany wyposażyć daną nieruchomość w odpowiednie pojemniki zgodnie z e-

mailowym zgłoszeniem Zamawiającego w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia 

zgłoszenia. 



 

13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał każdą ilość odpadów objętych 

zamówieniem wystawionych przez właścicieli nieruchomości objętych odbiorem tj. 

odpady zgromadzone w pojemnikach i workach odbiorcy odpadów, jak również odpady 

zgromadzone w pojemnikach i workach innych niż dostarczone przez Wykonawcę. W 

ramach zamówienia Wykonawca odbiera również każdą ilość odpadów dostarczonych 

przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

14. Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji zamówienia do prowadzenia Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) zlokalizowanego 

w Przystajni przy ul. Targowej 18a. Przez prowadzenie PSZOK-u rozumie się 

wyposażenie go w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, 

odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów, prowadzenie wszelkiej wymaganej 

przepisami prawa ewidencji odpadów. Zamawiający ponosi koszty funkcjonowania 

PSZOK-u, określa również regulamin korzystania z punktu. 

Wykonawca w terminie do 21.06.2020 (za wyjątkiem pkt. d i l dla których termin 

wynosi 31.12.2020 r.)  r. wyposaży PSZOK w następujące pojemniki / kontenery 

do gromadzenia odpadów: 

a) odpady segregowane (tworzywa sztuczne, papier, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe gromadzone łącznie) – 3 x pojemnik 1100 l; 

b) odpady segregowane (papier) – 1 x pojemnik 1100 l 

c) niesegregowane (zmieszane)odpady zmieszane – 4 x pojemnik 1100l 

d) popiół i żużel paleniskowy – 2 x pojemnik 1100 l 

e) przeterminowane leki – pojemnik 1100 l; 

f) zużyte baterie i akumulatory – pojemnik 240 l; 

g) świetlówki – pojemnik 120 l; 

h) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – pojemnik 1100 l; 

i) chemikalia – kontener o pojemności co najmniej 5 m3 

j) bioodpady – 2 x kontener otwarty 7 m3; 

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2 x kontener 10 m3 

l) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych – 1 szt pojemnik 240l 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe: 



 gromadzone łącznie zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowe 

materiały ceramiczne i ceramiczne elementy wyposażenia, usunięte tynki, tapety, 

okleiny, płyty OSB – kontener otwarty 5 m3; 

 odpadowa papa – kontener otwarty 7 m3; 

 styropian czysty/zanieczyszczony  – pojemnik 1100 l; 

 wełna mineralna – kontener o pojemności co najmniej 5 m3 

Dostarczane pojemniki i kontenery muszą być przystosowane do gromadzonych w nich 

odpadów. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w przypadku uszkodzenia 

pojemnika (kontenera) w związku z gromadzeniem w nim wskazanego rodzaju odpadu.  

14.1 Odbiór odpadów: niesegregowanych (zmieszanych), szkła, tworzyw sztucznych, 

papieru i opakowań wielomateriałowych, popiołu i żużlu paleniskowego będzie 

następować 2 razy w miesiącu. Dopuszcza się odbiór w/w odpadów razem z odpadami 

odbieranymi sprzed nieruchomości. 

14.2 Odbiór pozostałych odpadów będzie następować po zapełnieniu pojemnika 

(kontenera) i e-mailowym powiadomieniu Wykonawcy o konieczności jego wymiany, 

w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Dopuszcza się realizację odbioru 

odpadów budowlanych  - wełny mineralnej oraz chemikaliów poprzez podstawienie 

kontenera (na podstawie e-mailowego zgłoszenia w terminie 7 dni) po zapełnieniu 

miejsca do ich gromadzenia. 

 

15. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów przedstawiono w Tabeli 4. 

 

Tabela 4 

Rodzaj odpadów Kod odpadów Częstotliwość odbioru 

Odpady odbierane bezpośrednio sprzed  nieruchomości 

 Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

20 03 01 

W miesiącach lipiec 2020 r. - marzec 2021 r. 

- odbiór 1 raz w miesiącu,  

 punkt odbioru Przystajń ul. Targowa 8     – 

odbiór 2 razy w miesiącu; 

 

 

W miesiącach   kwiecień 2021 r. - czerwiec 



2021 r. 

a) budynki wielolokalowe (4 lokalizacje) 

– 1 raz w tygodniu 

b) zamieszkałe jednorodzinne – 1 raz na 

dwa tygodnie 

c) rekreacyjne – 1 raz w miesiącu 

 bioodpady 20 02 01 

W miesiącu styczeń 2021 r., marzec 2021 r.: 

odbiór 1 raz w miesiącu  

W w okresie kwiecień 2021 r. - czerwiec 

2021 r. 

d) budynki wielolokalowe (4 lokalizacje) 

– 1 raz w tygodniu 

e) zamieszkałe jednorodzinne – 1 raz na 

dwa tygodnie 

f) rekreacyjne – 1 raz w miesiącu 

Popiół i żużel 

paleniskowy 
20 01 99 

1 raz w miesiącu w okresie styczeń 2021 r. – 

kwiecień 2021 r. oraz w  miesiącu czerwiec 

2021 r., 

Odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 1 zbiórka w trakcie trwania umowy 

Odpady budowlane 

17 01 07, 17 01 

80, 17 03 80, 17 

06 04, 17 09 04 

Po dokonaniu zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

Odpady odbierane z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Rodzaj odpadów Kod odpadów Częstotliwość odbioru 

Odpady  bio, 

chemikalia,  baterie 

i akumulatory, 

świetlówki, leki, zużyte 

urządzenia elektryczne 

i elektroniczne, odpady 

20 01 08, 20 02 

01, 20 03 07, 20 

01 33, 20 01 13, 

20 01 26, 20 01 

27, 20 01 28, 20 

01 29, 20 01 30, 

W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. 



wielkogabarytowe, 

odpady budowlane, 

odpady niekwalifikujące 

się do odpadów 

medycznych 

20 01 23, 20 01 

35, 20 01 36, 20 

01 21, 20 01 33, 

20 01 34, 16 01 

03, 20 01 31, 20 

01 32 

Tworzywa sztuczne, 

opakowania 

wielomateriałowe, szkło, 

papier, 

niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

zmieszane, 

15 01 01, 15 01 

02, 15 01 04, 15 

01 06, 15 01 07, 

20 01 01, 20 01 

02, 20 01 39, 20 

01 40,  

2 razy w miesiącu 

 popiół i żużel 

paleniskowy 
20 01 99 

2 razy w miesiącu w okresie objętym 

odbiorem sprzed nieruchomości 

 

16. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest obowiązany do odbioru 

i zagospodarowania sprzed nieruchomości następujących frakcji odpadów budowlanych: 

1) gromadzone łącznie zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowe 

materiały ceramiczne i ceramiczne elementy wyposażenia, usunięte tynki, tapety, 

okleiny, płyty OSB; 

2) gromadzona oddzielnie odpadowa papa; 

3) gromadzony oddzielnie styropian budowlany; 

4) gromadzona oddzielnie wełna mineralna. 

Wymóg  „oddzielnego gromadzenia” zostaje spełniony, jeżeli dana frakcja jest 

zgromadzona np. w oddzielnym worku, tym samym nie styka się bezpośrednio z innymi 

frakcjami. 

W przypadku zaistnienia konieczności odbioru odpadów budowlanych z danej 

nieruchomości Zamawiający dokonuje e-mailowego zgłoszenia Wykonawcy, który 

w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia dostarcza pod wskazany adres . 

Właściciel nieruchomości ma 14 dni roboczych na zapełnienie pojemnika. Odbiór 

pojemnika następuje w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 



Zamawiającego.  

Wykonawca na potrzeby odbioru odpadów budowlanych ma obowiązek posiadać  

kontenery / worki typu „big-bag” o pojemnościach: 1 m³, 3 m³, 5 m³, 7 m³. 

 

17. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzi zbiórkę mebli i 

innych odpadów wielkogabarytowych w miesiącu czerwiec 2021 r. które będą odbierane 

sprzed nieruchomości w ramach tzw. „wystawki”. 

 

18. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia mając na względzie 

wymóg osiągnięcia przez Zamawiającego w danym roku kalendarzowym poziomów: 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, 

szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest świadczyć usługę odbioru i transportu wytworzonych przez 

właścicieli nieruchomości odpadów w taki sposób, aby ich wartość dla procesów odzysku 

bądź recyklingu nie uległa pogorszeniu. Przy wyborze instalacji do zagospodarowania 

odpadów Wykonawca jest zobowiązany kierować się technologiami stosowanymi przez 

zakład oraz osiąganymi poziomami recyklingu (odzysku) dla przyjmowanych odpadów. 

Wymaga się stosowania procesów zagospodarowania odbieranych odpadów innych niż 

składowanie. 

 

19. Załadunek i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, 

który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Pojazdy muszą być oznakowane w sposób 

czytelny i widoczny. Pojazdy muszą być również 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. 

 

20. Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych na rzecz 

Zamawiającego nie mogą jednocześnie odbierać odpadów komunalnych 

z nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte gminnym systemem 

gospodarowania odpadami.  



 

21. Wykonawca jest zobowiązany do: 

 bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych od właścicieli 

nieruchomości, z uwzględnieniem ich kodów oraz prowadzenia wymaganej prawem 

sprawozdawczości; 

 bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach niedopełnienia 

przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

 

22. Wykonawca będzie przekazywał terminowo zamawiającemu określone przepisami 

prawa (w szczególności  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), 

sprawozdania, zgodnie z aktualnymi wzorami. 

 

23. Wykonawca obowiązany jest do opracowania i dostarczenia wszystkim punktom 

odbioru harmonogramu odbioru, który powinien określać co najmniej frakcję odpadów, 

datę i wykaz miejscowości (adresów) w których będzie realizowany odbiór danego dnia, 

w terminie najpóźniej 14 dni przed odbiorem.. Koszty wydruku i dostarczenia 

harmonogramów ponosi Wykonawca. 

Opracowany harmonogram musi spełniać następujące wymogi: 

      - odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych sprzed nieruchomości następuje w tym 

samym dniu (dotyczy miesięcy listopad-marzec i punktów mających 1 odbiór w miesiącu ),  

    - termin odbioru odpadów dla danego adresu nie może być krótszy niż 21 dni 

kalendarzowych i dłuższy niż 31 dni kalendarzowych w stosunku do terminu odbioru w 

miesiącu poprzednim (dla odbioru w  lipcu 2020 r. należy uwzględnić terminy odbioru w 

czerwcu 2020 r.), 

    -  spełniać wymóg określony w ust. 6, 14, 25, 25.1 opisu przedmiotu zamówienia.  

    Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo     

    do umieszczania na harmonogramie innych urzędowych informacji związanych 

z gminnym systemem  gospodarowania odpadami. 

 

24. Wykonawca obowiązany jest do ważenia pojazdów odbierających bezpośrednio sprzed 

nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady, popiół i żużel paleniskowy, 



biododpady oraz odpady segregowane (tworzywa sztuczne, metale, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło) na urządzeniu wagowym znajdującym 

się na terenie Gminy Przystajń. Ważenie odbywać się będzie każdego dnia wykonywania 

usługi przed rozpoczęciem pracy oraz po zakończeniu odbioru / zapełnieniu pojazdu. 

Ważenie pojazdów wykonywane będzie na legalizowanej wadze znajdującej się 

w Przystajni wskazanej przez Zamawiającego. Godziny ważenia ustala się na 7.00-

15.00. W przypadku wystąpienia sytuacji  uniemożliwiającej zakończenie usługi odbioru 

i ważenia przed godziną 15.00, Wykonawca każdorazowo kontaktuje się 

z Zamawiającym celem uzgodnienia dokonania ważenia pojazdu po godzinie 15:00. 

Koszty ważenia ponosi Zamawiający. 

 

25. Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych sprzed 

nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych w okresie maj-październik będzie następował 

1 raz w miesiącu w sobotę uwzględniając wytyczne wskazane w ust. 7-13 opisu przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości objętych odbiorem 

na podstawie deklaracji właścicieli nieruchomości co do długości okresu w jakim 

nieruchomość jest użytkowana. Wykaz może ulegać comiesięcznym zmianom w zależności 

od zmian dokonywanych przez właścicieli nieruchomości. 

25.1 Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych), segregowanych z sprzed 

nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych w okresie listopad-kwiecień będzie 

następował według harmonogramu odbioru dla nieruchomości zamieszkałych. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości objętych odbiorem na podstawie deklaracji 

właścicieli nieruchomości co do długości okresu w jakim nieruchomość jest użytkowana. 

Wykaz może ulegać comiesięcznym zmianom w zależności od zmian dokonywanych przez 

właścicieli nieruchomości. 

Odbiór popiołu i żużlu paleniskowego sprzed nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych 

w całym okresie realizacji umowy może następować według harmonogramu odbioru dla 

nieruchomości zamieszkałych. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości 

objętych odbiorem na podstawie deklaracji właścicieli nieruchomości co do długości okresu 

w jakim nieruchomość jest użytkowana. Wykaz może ulegać comiesięcznym zmianom w 

zależności od zmian dokonywanych przez właścicieli nieruchomości. 

 



 


