Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Ogólna charakterystyka Gminy Łabiszyn w kontekście odbioru odpadów
Gmina Łabiszyn położona jest w południowo-zachodniej części województwa kujawskopomorskiego, w północnej części powiatu żnińskiego. W skład gminy Łabiszyn wchodzi
miasto Łabiszyn oraz 27 miejscowości wiejskich, tj.: Annowo, Antoniewo, Buszkowo,
Jabłowo Pałuckie, Jabłówko, Jeżewice, Jeżewo, Kąpie, Klotyldowo, Lubostroń, Łabiszyn
Wieś, Nowe Dąbie, Obielewo, Obórznia, Ojrzanowo, Oporowo, Oporówek, Ostatkowo,
Pszczółczyn, Rzywno, Smerzyn, Smogorzewo, Wielki Sosnowiec, Władysławowo,
Wyręba, Załachowo, Zdziersk.
Miasto Łabiszyn, jako ośrodek gminny, skupia przede wszystkim funkcje usługowe,
mieszkaniowe i produkcyjne. Wsie głównie pełnią funkcje związane z rolnictwem
i mieszkalnictwem. Na terenie gminy Łabiszyn najbardziej rozwiniętą działalnością
gospodarczą jest handel, mechanika pojazdowa oraz budownictwo. Ponadto dość duży
udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych na tym terenie mają podmioty
działające w transporcie, gospodarce magazynowej, przetwórstwie przemysłowym.
Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Łabiszyn (stan na 31.12.2018r.)
wynosi: na terenie miasta Łabiszyna – 4.388 osób, na terenach wiejskich – 5.581 osoby.
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto 8.796 osób zamieszkujących
teren gminy Łabiszyn.
W zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty) zamieszkuje 2.308
mieszkańców (89 budynków w zarządzie), w zabudowie wielorodzinnej (powyżej dwóch
lokali mieszkalnych), w której nie ustanowiono zarządu nieruchomością wspólną
zamieszkuje 473 mieszkańców (42 budynków), w zabudowie jednorodzinnej zamieszkuje
6.015 mieszkańców. W 7 szkołach zlokalizowanych na terenie gminy uczy się i pracuje ok.
1.237 osób. Ponadto na terenie gminy znajduje się 6 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
3 cmentarze i 71 nieruchomości letniskowych.
1. Powierzchnia całej gminy – 167 km2, w tym powierzchnia miasta Łabiszyn stanowi
2,89 km2.
2. W gminie Łabiszyn w minionych latach zebrano następujące ilości odpadów komunalnych:
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Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
- z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz działek
letniskowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łabiszyn;
- z 56 koszy ulicznych o pojemnościach 60 l, zlokalizowanych na terenie Gminy
Łabiszyn, wykaz koszy stanowi załącznik nr 4, Zamawiający dysponuje 56 koszami
ulicznymi, które przekaże nieodpłatnie Wykonawcy celem użytkowania na czas
realizacji przedmiotowego zamówienia;
b) Odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie:
- ze zbiorczych punktów ogólnodostępnych dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, niezamieszkałych oraz letniskowych, zlokalizowanych na terenie
Gminy Łabiszyn;
- z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), usytuowanego na
terenie miasta Łabiszyn przy ul. Przemysłowej;
- ze specjalistycznych pojemników, przeznaczonych do selektywnej zbiórki
przeterminowanych leków, usytuowanych w aptekach (3 apteki na terenie miasta
przy ul. Szubińskiej 6 i ul. Powstańców Wielkopolskich 17, Poznańska 22a);
- ze specjalistycznych pojemników, przeznaczonych do selektywnej zbiórki baterii
usytuowanych w szkołach i placówkach oświatowych oraz obiektach użyteczności
publicznej;
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c) Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz
działek letniskowych w określone typy pojemników lub kontenerów przeznaczonych
do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bez
dodatkowej opłaty na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca
dostarczy urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości nie
później niż do dnia 27 grudnia 2019 r. Urządzenia do gromadzenia odpadów
(pojemniki, kontenery) zostaną ustawione przez Wykonawcę w miejscach
uzgodnionych z właścicielami nieruchomości. Na potwierdzenie dostarczenia
pojemnika Wykonawca przedłoży zamawiającemu potwierdzenie od właściciela
nieruchomości opatrzone datą dostarczenia i podpisem właściciela, bądź jego
przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, wskaże on zamawiającemu te przyczyny na piśmie i
udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń
kontrolnych czas i przebieg tras pojazdów takich jak np. GPS ;
d) Wyposażenie o dodatkowe pojemniki o pojemności 1100l do segregacji odpadów
zbiorczych punktów ogólnodostępnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
niezamieszkałych oraz letniskowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łabiszyn.
Punkty należy uzupełnić w taki sposób aby każdy punkt był wyposażony w co
najmniej 3 pojemniki tj. przeznaczone do zbierania papieru i tektury; tworzyw
sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych; szkła. Wykaz punktów stanowi
załącznik nr 2;
e) Wyposażenie w wyznaczonych przez Zamawiającego szkołach i placówkach
oświatowych, obiektach użyteczności publicznej w pojemniki do selektywnego
zbierania baterii o pojemności 20 l, wykaz pojemników stanowi załącznik nr 3;
f)

Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
usytuowanego na terenie miasta Łabiszyn przy ul. Przemysłowej, w pojemniki
i kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla poszczególnych
rodzajów odpadów;

g) Zorganizowanie zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon na terenie wiejskim w okresie
wiosennym oraz jesiennym każdego roku w czasie trwania umowy w wybranych
sołectwach;
h) Zagospodarowanie wszystkich zebranych odpadów z terenu Gminy Łabiszyn.
2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia
a) Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych będzie się
odbywał w pojemnikach i kontenerach podstawionych przez Wykonawcę;
▪ Wielkość pojemników:
- w zabudowie jednorodzinnej będą to pojemniki o pojemności: 60l, 120l, 240l,
- w zabudowie wielorodzinnej (wielolokalowej) kontenery o pojemności: 660l,
1100l, 5000l, 7000l, 10000l,
- na terenie nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych będą to pojemniki i
kontenery o pojemności: 60l, 120l, 240l, 660l, 1100l, 5000l, 7000l, 10000l;
▪ Częstotliwość odbioru:
- w zabudowie wielorodzinnej (wielolokalowej) co 2 tygodnie z tym że, w okresie
od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień na terenie miasta.
- w zabudowie jednorodzinnej co 2 tygodnie,
- na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz letniskowych co 2 tygodnie;
- z koszy ulicznych co 2 tygodnie.
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W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdne drogi w wyniku
prowadzonych remontów lub złego stanu nawierzchni dróg spowodowanego
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi), gdy nie będzie możliwości realizacji
usługi
odbioru
odpadów
komunalnych
niesegregowanych
zgodnie
z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo
uzgadniany pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą i może polegać w
szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez
właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. Wykonawca jest
zobowiązany wykonać usługę w innym dniu, powiadamiając mieszkańców o innym
terminie odbioru odpadów.
UWAGA! Szczegółowy wykaz zawierający dane nieruchomości zamieszkałych,
niezamieszkałych oraz letniskowych wraz z ilością urządzeń do gromadzenia
odpadów komunalnych jaką należy podstawić, stanowią załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d,
1e, 1f. Ilości i rodzaje urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych
przedstawione w przedmiotowym załączniku są wielkościami wyliczonymi na
podstawie złożonych deklaracji, wielkość ta może ulec zmianie.
b) Segregacja odpadów prowadzona będzie w pojemnikach o pojemności 1100l,
które będą posiadać następujące kolory:
• niebieski przeznaczony na papier i tekturę, oznakowany napisem
„PAPIER”;
• żółty przeznaczony na tworzywa sztuczne, metal i opakowania
wielomateriałowe, oznakowany napisem „PLASTIK, METALE”;
• zielony przeznaczony na szkło, oznakowany napisem „SZKŁO”.
▪

Częstotliwość odbioru:

Miasto Łabiszyn i miejscowość Lubostroń:
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - z częstotliwością nie
rzadziej niż 2 razy w tygodniu nie dopuszczając do przepełniania pojemników,
- szkło- z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu nie dopuszczając do
przepełniania się pojemników,
- papier i tektura- z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu nie
dopuszczając do przepełniania pojemników.
UWAGA! W odległości do 1 km od granicy miasta Łabiszyn tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz papier i tektura
należy odbierać z taką samą częstotliwością jak miasto.
Pozostałe miejscowości:
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe z częstotliwością nie
rzadziej niż 1 raz w tygodniu nie dopuszczając do przepełniania pojemników,
- szkło – z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu nie dopuszczając do
przepełniania pojemników;
- papier i tektura – z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu nie
dopuszczając do przepełniania pojemników.
▪
▪

Zamawiający dysponuje pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów w
ilości 108 szt., w tym:
51 szt. pojemników koloru żółtego o pojemności 1100l,
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▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

4 szt. pojemników koloru niebieskiego o pojemności 1100l,
53 szt. pojemników koloru zielonego o pojemności 1100l,
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (będące własnością
Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany będzie do ich ustawienia, we
wskazanych miejscach, najpóźniej do 27 grudnia 2019 r.
Zamawiający zastrzega, że w trakcie świadczenia usługi może wskazać
Wykonawcy inne miejsca ustawienia pojemników. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia, nie później niż
w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
W przypadku rozwijającej się nowej zabudowy na terenie gminy
Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kompletu pojemników
przeznaczonych do zbiórki selektywnej w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
W okresie od kwietnia do października w czasie trwania umowy
w miejscowościach, gdzie znajdują się działki letniskowe po wskazaniu
przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie doposażyć w
dodatkowe pojemniki przeznaczone do zbiórki selektywnej na szkło oraz
plastik i metale zbiorcze punkty ogólnodostępne.
Przed ustawianiem pojemników, zaleca się dokonanie wizji lokalnej na
terenach wskazanych przez Zamawiającego i ostateczną weryfikację,
głównie ze względu na możliwości dojazdu i opróżnienia pojemników w
trakcie realizacji zamówienia, przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady zgromadzone w
pojemnikach, jak i odpady pozostawione obok pojemników, a także odpady,
które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, wywiane
lub wyrzucone przez osoby trzecie. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest
do zapewnienia stałego utrzymania w czystości i porządku zarówno
pojemników do selektywnego zbierania odpadów, jak i terenu wokół tych
pojemników.
Pojemniki muszą być poddawane systematycznemu myciu na zewnątrz
oraz 2 razy w okresie realizacji zamówienia myciu wnętrz i dezynfekcji.
Ponadto Wykonawca odpowiada za utrzymanie pojemników we właściwym
stanie technicznym i estetycznym, a w przypadku ich trwałego uszkodzenia
zobowiązany jest do ustawienia nowych pojemników, aby przez cały okres
świadczenia usługi zapewnione było funkcjonowanie łącznie co najmniej
350 pojemników.
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz ich transport należy
dokonywać w taki sposób, aby nie dopuścić do zmieszania tych odpadów,
tj. nie doprowadzić do zmieszania poszczególnych frakcji zbieranych
selektywnie, jak i nie doprowadzić do zmieszania odpadów zbieranych
selektywnie z odpadami zmieszanymi.

c) Częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów.
▪

Przeterminowane leki (kod 20 01 32) – w wyznaczonych aptekach –
w godzinach ich pracy. Do zadań Wykonawcy będzie należało odbieranie
tych odpadów z aptek na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego (nie
rzadziej niż raz na kwartał).

▪

Baterie (kod 20 01 33) – we wskazanych punktach użyteczności publicznej,
szkołach i placówkach oświatowych – w godzinach ich pracy. Wykonawca
zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać
odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych
pojemników (nie rzadziej niż raz w okresie realizacji zamówienia).
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d) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Wykonawca w terminie do 27 grudnia 2019 r. na własny koszt wyposaży
w pojemniki i kontenery (po jednym na każdą frakcję odpadów), punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych usytuowany na terenie miasta Łabiszyn przy
ul. Przemysłowej. Pojemniki i kontenery powinny być estetyczne i posiadać
czytelne oznakowania poszczególnych frakcji odpadów. Rodzaj pojemników
i kontenerów określony został w informacji stanowiącej załącznik nr 5. Odbiór
odpadów będzie się odbywał na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego lub drogą
elektroniczną w termie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
e) Organizowanie zbiórek odpadów mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon na terenach wiejskich
Gminy.
Wykonawca jest zobowiązany do organizowania zbiórek odpadów mebli
i
odpadów
wielkogabarytowych,
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych opon na terenie wiejskim po wcześniejszym
wskazaniu miejscowości i terminu przez Zamawiającego. Zbiórkę ustala się w
okresie wiosennym oraz jesiennym każdego roku w czasie trwania umowy.
Szczegółowa informacja dotycząca zbiórek odpadów zawarta jest w załączniku nr
6. Dostarczenie i ustawienie kontenerów na teren wskazanej miejscowości nastąpi
w ciągu 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

3. Wymogi dotyczące stosowania przepisów prawa:
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia
przepisów prawa, w szczególności takich jak:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn.zm.),
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454, z późn.zm.),
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396 z poźń.zm.),
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1466 z późn.zm.),
5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz.
521 z późn.zm.),
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn.zm.),
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122)
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U.
2009r. Nr 104 poz. 868),
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. 2019 r. poz. 819),
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167),
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412),
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13. Uchwała Nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016 r. w
sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Łabiszyn ( Dz. Urz. Woj.- Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1461),
14. Uchwała Nr XXII/208/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.- Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 264),
15. Uchwała NR XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego z 29 maja
2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko pomorskiego na lata 2016 - 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028,
16. Inne obowiązujące akty prawa powszechnego.

4. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, w tym wymogi dotyczące przekazywania odebranych
odpadów komunalnych:
Odpady przewidziane do odbioru, zgodnie z katalogiem odpadów, to w szczególności:
20 01 01
20 01 02
20 01 11
20 01 21*
20 01 23*

17 01 07
17 01 03

Papier i tektura
Szkło
Tekstylia
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01
23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01
23 i 20 01 35
Tworzywa sztuczne
Metale
Odpady ulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

16 01 03
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07

Zużyte opony
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła

20 01 27*
20 01 32
20 01 35*
20 01 36
20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 01
20 03 07
17 01 01
17 01 02

a) Odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łabiszyn
Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie
przetworzeniu) zgodnie z zapisami „Planu gospodarki odpadami województwa
kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2018-2023”,
uchwalonym przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr
XXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 r., co oznacza, że zebrane na terenie Gminy Łabiszyn
odpady komunalne muszą trafić do Region 4 Zachodni
b) W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania
odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i
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unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w
ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn.zm).
c) W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do
przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, właściwej dla regionu 4 zachodniego zapisanego w „Planie
gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022
z perspektywą na lata 2018-2023”, uchwalonym przez Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego Uchwałą Nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 r.
d) Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną instalację przetwarzania odpadów
komunalnych lub zastępczą instalację zapewnia sobie Wykonawca.
5. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia
a) Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 14 dni od zakończenia danego miesiąca złożyć
sprawozdanie z wykonywanych usług. Sprawozdanie będzie podstawą wystawienia
faktury dla Zamawiającego.
b) Zamawiający będzie przekazywał drogą mailową zmiany w bazie danych
nieruchomości lub liczbie osób na nich zamieszkujących. Wykonawca uwzględni te
dane w sprawozdaniu miesięcznym.
c) Jeden raz w miesiącu Wykonawca i Zamawiający uzgodnią spójność baz danych.
d) Wykonawca będzie chronił dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn.zm.).
e) Sprawozdanie obejmie co najmniej: nieruchomości, z których odebrano odpady
komunalne; ilość odpadów zmieszanych i selektywnych, odebranych z nieruchomości
zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, informację, czy na danej
nieruchomości odpady są zbierane zgodnie z Regulaminem, a także ilość i wielkość
faktycznie
ustawionych
pojemników
dla
nieruchomości
zamieszkałych,
niezamieszkałych i letniskowych (wzór sprawozdania miesięcznego stanowi załącznik
nr 7). Ilość odebranych selektywnie zebranych i zagospodarowanych z nieruchomości
powinna być potwierdzona kartami przekazania odpadów.
f) Wykonawca w sprawozdaniu miesięcznym zawrze także informacje z adresami
nieruchomości, na której odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem oraz
dokumentację fotograficzną, która umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie tej
nieruchomości. W protokole należy wpisać dane pracowników Wykonawcy, którzy
stwierdzili naruszenie.
g) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej
i elektronicznej sprawozdania o jakim mowa w art. 9 n ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z
późn.zm.). Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi
wzorami druków i przepisami prawa w tym zakresie.
h) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania w
wersji papierowej i elektronicznej z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany
będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie
sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania
Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów
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jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek
sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko
informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający.
i)

W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu o którym mowa w art. 9 n ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018
r., poz.1454 z późn.zm.) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania
Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki
uprawnionej do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi
wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w
sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W przypadku gdy
Wykonawca będzie w posiadaniu RIPOK-u, nie ma obowiązku przedkładania
Zamawiającemu kart przekazania odpadów.

6. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości.
a) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zmieszane w
z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, umieszczone w
(lub sporadycznie także w dodatkowych workach) i wystawione do ich
każdą ilość odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w
ogólnodostępnych.

każdej ilości,
pojemnikach
odbioru oraz
pojemnikach

b) Wykonawca
zobowiązany
jest
odebrać
odpady
komunalne
zmieszane,
z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z wykazem
pojemników na danej nieruchomości umieszczone w pojemnikach (lub sporadycznie
także w dodatkowych workach) i wystawione do ich odbioru.
c) Wykonawca
zobowiązany
jest
odebrać
odpady
komunalne
zmieszane,
z nieruchomości letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z wykazem pojemników na danej nieruchomości
umieszczone w pojemnikach (lub sporadycznie także w dodatkowych workach) i
wystawione do ich odbioru.
d) W przypadku gdy odpady komunalne zmieszane są gromadzone niezgodnie
z Regulaminem (poza pojemnikami, w pojemnikach niezgodnych z Regulaminem)
Wykonawca odbierze odpady oraz powiadomi o tym fakcie gminę.
e) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu
nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku
w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni
roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną
poinformowania Zamawiającego o niewywiązywaniu się z obowiązku segregacji
odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca
zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną wraz z protokołem z
zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej
dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do zdarzenia.
f) W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia
odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia z winy Wykonawcy.
g) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie
odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy
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to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno –
prawnych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, uprawnionemu
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania odpadów
komunalnych.
h) Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników,
kontenerów, z winy Wykonawcy podczas odbierania odpadów, to jest on zobowiązany
do ich naprawienia i doprowadzenie do stanu poprzedniego bądź podstawienia
nowego egzemplarza. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemników,
kontenerów przez właściciela nieruchomości koszt naprawy lub wymiany pojemnika
spoczywa na właścicielu nieruchomości.
i)

Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca może, w celu uzyskania poziomów recyklingu i poziomu ograniczenia
masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania w ramach
kwoty umowy zwiększyć częstotliwość odbierania odpadów selektywnie
gromadzonych, wprowadzić selektywne zbieranie popiołów lub odpadów zielonych,
zaproponować inne działania w zakresie selektywnego zbierania odpadów, które
umożliwią Wykonawcy uzyskanie wymaganych poziomów recyklingu i poziomów
ograniczenia odpadów, ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

j)

Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania kalendarza
z harmonogramami odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli
najpóźniej do dnia 27.12.2019 r. Wykonawca zobowiązany będzie również do
dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych
z systemem gospodarki odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru
(m. in. informacje o sposobie segregacji odpadów w pojemnikach ogólnodostępnych).
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kalendarz z harmonogramem odbioru
odpadów celem jego zatwierdzenia na 10 dni przed rozpoczęciem usługi odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych. Harmonogram należy tak opracować, by
odbiór odpadów następował poza dniami wolnymi od pracy (niedziela, święta) oraz w
taki sposób, aby odbiór odpadów komunalnych z terenu zabudowy wielorodzinnej na
terenie miasta odbywał się przed okresami świątecznymi i przedłużających się
weekendów, celem uniknięcia skumulowania się odpadów komunalnych w tym okresie.
Harmonogram powinien być tak skonstruowany, by odbiór odpadów był regularny
i powtarzalny, co ułatwi mieszkańcom przygotowanie i wystawienie odpadów do
odbioru. Wykonawca przekaże harmonogram odbierania odpadów komunalnych
dla ,,nowych nieruchomości”.
Odpady należy odbierać w terminach określonych w harmonogramie, niezależnie od
utrudnień wynikających z warunków drogowych (remonty, przebudowy itp.) lub
atmosferycznych (deszcze, zawieje, zamiecie śnieżne itp.). W przypadku
nieprzewidzialnych okoliczności (tzw. siła wyższa), za zgodą Zamawiającego,
Wykonawca dokona okresowej zmiany harmonogramu odbierania odpadów
komunalnych.

k) W sytuacji zmiany rodzaju i ilości pojemników na danej nieruchomości,
bądź
konieczności
podstawienia
pojemników
na
nowo
zamieszkałych
nieruchomościach jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca
zobowiązany będzie do wyposażenia tych nieruchomości w odpowiednie pojemniki
zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. Dostarczenie i ustawienie pojemników wraz z
harmonogramem odbioru odpadów na teren wskazanych nieruchomości nastąpi w
ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
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W przypadku zamieszkania mieszkańców na terenie ,,nowych nieruchomości”
Wykonawca odbierze odpady komunalne w pierwszym terminie wynikającym z
harmonogramu.
l)

Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie
odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

m) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie może mieszać
selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi)
odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie
zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. Wykonawca będzie
zbierał odpady, tylko z terenu Gminy Łabiszyn. Nie dopuszcza się zbierania
(dopełniania pojazdów odpadami) z terenu innej gminy. Wykonawca winien
odnotowywać i przypisywać do danej śmieciarki informacje, z jakiego terenu zostały
zebrane odpady np. miasto – ulica od nr do nr, wieś.
7. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia
a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu
odpadami komunalnymi, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Łabiszyn.
b) Wykonawca będzie tak prowadził usługi odbioru odpadów, by nie dochodziło do
wysypywania odpadów podczas przemieszczania pojemników do samochodu
i załadunku odpadów. Wykonawca uprzątnie odpady, które zostały wysypane.
c) Wykonawca odbierze odpady umieszczone poza pojemnikiem, niezależnie od tego czy
zostały one rozsypane przez Wykonawcę, czy przez właściciela nieruchomości.
8. Reklamacje
a) Reklamacje od właścicieli nieruchomości będą zasadniczo kierowane do
Zamawiającego, który przekaże informację o reklamacji Wykonawcy drogą mailową.
Wykonawca ustosunkuje się do niej w ciągu 8 godzin roboczych od otrzymania maila.
b) Reklamacje nie budzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie
z harmonogramem) zostaną przez Wykonawcę natychmiast uwzględnione poprzez
wykonanie usługi, bez wezwania Zamawiającego.
c) Reklamacje budzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie
z harmonogramem) zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie Zamawiającemu
potwierdzenia z systemu GPS, że usługa została faktycznie wykonana na danej
nieruchomości, zgodnie z harmonogramem.
d) Reklamacje budzące wątpliwości (np. naruszenie Regulaminu przez właściciela
nieruchomości) zostaną udokumentowane w sposób opisany w pkt. 5 ppkt. f).
e) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o liczbie i rodzaju reklamacji w sprawozdaniu
miesięcznym, a także o sposobie i terminie ich załatwienia.
Załączniki do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Złączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f - Szczegółowy wykaz zawierający dane nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych oraz działek letniskowych wraz z ilością urządzeń do gromadzenia odpadów
komunalnych
Załącznik nr 2 – Wykaz ilości punktów ogólnodostępnych do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych
na terenie gminy Łabiszyn,
Załącznik nr 3 – Wykaz obiektów użyteczności publicznej, szkół i placówek oświatowych, w których należy
ustawić pojemniki do selektywnej zbiórki baterii,
Załącznik nr 4 – Wykaz koszy ulicznych rozstawionych na terenie gminy Łabiszyn,
Załącznik nr 5 – Rodzaj pojemników i kontenerów dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Łabiszynie,
Załącznik nr 6 - Rodzaj kontenerów i częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów w ramach
zbiórek odpadów mebli, odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych opon na terenie wiejskim,
Załącznik nr 7- Wzór sprawozdania miesięcznego sporządzanego przez podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz letniskowych z terenu
gminy Łabiszyn.
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