Załącznik Nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
znak: GKZK.271.1.2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Puszcza Mariańska w okresie od
dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Puszcza Mariańska oraz
ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) w okresie od dnia 1
lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku na warunkach określonych poniżej:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych od
wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich
zagospodarowanie zgodnie z:
1) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puszcza
Mariańska przyjętym uchwałą Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr
VIII/39/2015, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego
uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku
w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami dla
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami.
2. Odbieranie i zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) opakowań wielomateriałowych,
3) papieru i kartonu,
4) tworzyw sztucznych,
5) szkła bezbarwnego i kolorowego,
6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
7) metalu,
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
9) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
10) chemikaliów,
11) zużytych opon,
12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
13) zużytych baterii i akumulatorów,
14) przeterminowanych leków.
3. Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy
jednorodzinnej i wielorodzinnej odbywać się będzie w systemie workowym. Wprowadza się
jeden rodzaj worków o pojemności od 60 l do 120 l wykonanych z folii polietylenowej LPDE,
półprzezroczystej w kolorach:
1) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,
2) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło, opakowania szklane kolorowe i bezbarwne,
3) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tektury,

4) INNY z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.
4. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej i
wielorodzinnej będzie się odbywać w systemie pojemnikowym o pojemności 120 l, 240 l oraz
w systemie workowym o pojemności od 60 l do 120 l.
5. Odpady komunalne określone w pkt 2 i 3 Wykonawca odbierać będzie (a następnie będzie
je zagospodarowywał) w każdej ilości w jakiej pozbywać się będą właściciele nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy.
6. Odbieranie odpadów ma następować od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, istniejących w czasie obowiązywania umowy - szacunkowy wykaz
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z zał. nr 11 , jak
również od nowo powstałych w trakcie obowiązywania umowy. Zakłada się ok.5 % wzrost
ilości właścicieli nieruchomości rocznie.
7.Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy odbywać się będzie z następującą częstotliwością:
1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych):
a) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się
będzie w terminie raz na 4 tygodnie,
b) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej odbywać się
będzie w terminie raz na 2 tygodnie,
2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie oraz zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego
a) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się
będzie raz na 2 miesiące,
b) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej - odbywać się
będzie co 2 miesiące,
3) odbiór odpadów ulegających biodegradacji:
a) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się
będzie co 2 miesiące,
b) od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej - odbywać się
będzie co 2 tygodnie,
4) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon, chemikaliów, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbywać się będzie jeden raz
w roku z punktu selektywnego zbierania oraz jeden raz w roku bezpośrednio z posesji
nieruchomości zamieszkałych w terminie wcześniej ogłoszonym. Odbiór zużytych baterii i
akumulatorów oraz przeterminowanych leków na zgłoszenie Zamawiajacego.
8.Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku tylko w
godzinach od 7.30 do 20.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9.Wykonawca sporządzi harmonogram odbierania odpadów komunalnych poszczególnych
miejscowości – zgodnie z częstotliwościami wskazanymi w pkt 8 a następnie przekaże

harmonogram Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz mieszkańcom w
terminie określonym w §2 ust.2 umowy.
10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzania harmonogramu zgodnie z niżej
wymienionymi zasadami:
1) w przypadku gdy ustalony dzień tygodnia dla odbioru odpadów komunalnych
przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów
w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy,
2) zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie harmonogramu zapewniające regularność i
powtarzalność odbierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować
przygotowanie odpadów do odebrania,
3) harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym:
a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie
zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności
i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów;
b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z
wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji nie związanych
z odbiorem odpadów;
c) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z
nieruchomości.
4) harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje w okresie, na który
został ustalony. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą
Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca
odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego
oraz właścicieli nieruchomości w sposób określony w umowie o zmianie,
5) harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego,
6) zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram odbioru odpadów Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć w formie papierowej dla każdego, bezpośrednio
właściciela nieruchomości lub umieścić w jego skrzynce pocztowej oraz zamieścić na
stronie internetowej Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 3 dni od zatwierdzenia
harmonogramu przez Zamawiającego,
7) wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian
jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne
opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne. Zmiana harmonogramu nie
stanowi zmiany umowy.
11. Dla celów kalkulacji oferty podaje się podstawowe dane o gminie:
1) powierzchnia gminy wynosi 142,41 tys. km2 ,
2) liczba mieszkańców zameldowanych wynosi: 8 272 (stan na koniec 2014r.),
3) szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne
wynosi: 2285 nieruchomości, w tym jest pięć nieruchomości w zabudowie
wielorodzinnej w miejscowościach: Studzieńcu (32 lokale), Kamionie (15 lokali),

Puszczy Mariańskiej (jeden-14 lokali, drugi-7 lokali) i w Radziwiłłowie (9 lokali) oraz
jeden budynek wielolokalowy składający się z 4 lokali.
4) szacunkowa ilość odpadów przewidziana do zbiórki, transportu i zagospodarowania
określona na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców w roku 2014
wyniosła :
a) zmieszane odpady komunalne: 642Mg
b) opakowania z papieru i tektury: 1,2 Mg
c) opakowania ze szkła: 8,3Mg
d) opakowania z tworzyw sztucznych: 9,5 Mg
e) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - 9,1 Mg,
f) odpady wielkogabarytowe: 83,1,
g) zużyte opony 25,4 Mg
h) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 13,3 Mg
5) 98% właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie segregowało odpady komunalne.
12. Obowiązki Wykonawcy oraz standard wykonania usług:
1) należy odbierać odpady zgromadzone w pojemnikach, workach, a także pozostawione
wokół miejsca usytuowania pojemników (do 5 m),
2) Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości,
3) odbieranie odpadów odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności
przy użyciu pojazdów spełniających stosowne wymagania – zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),
4) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych
przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy Puszcza
Mariańska do niezbędnego minimum,
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę
pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości,
powstałych w związku z realizacją usługi, na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym,
6) Wykonawca zobowiązany jest bez względu na warunki atmosferyczne do odbioru i
zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których
zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane frakcje odpadów,
8) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela
nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane
odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne i w ciągu 3 dni roboczych
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Należy sporządzić protokół z dnia, w
którym zaistniało zdarzenie wraz z dowodami w formie zdjęć lub nagrań pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) przesłać Zamawiającemu,
9) przedłożona Zamawiającemu dokumentacja, o której mowa w pkt 8 musi zawierać co
najmniej:
a) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób nieprawidłowy,

b) zdjęcia lub nagrania w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w
sposób niewłaściwy z rejestracją daty i godziny wykonanej dokumentacji
fotograficznej; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc
wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników, w tym worków do konkretnej
nieruchomości,
c) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z
Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne
oświadczenia przez nich przekazane,
10) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady, a nie są ujęte w bazie danych
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego,
11) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania
umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i
jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi,
12) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do
punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych
remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują
roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,
13) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji reklamacji (nieodebrane worki z
nieruchomości zgodnie z harmonogramem) w przeciągu 24 godzin od otrzymania
zawiadomienia faxem lub e-mail od Zamawiającego. Wykonanie usługi w ramach
reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić – faxem lub e-mail,
14) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie świadczenia usługi, a w
szczególności o stwierdzonych przypadkach notorycznego powstawania tzw.
nadwyżek odpadów na danych nieruchomościach,
15) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego
wymaganiami i przepisami prawa,
16) Wykonawca podczas świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego, nie może w tym
samym czasie, przy użyciu tego samego sprzętu, odbierać odpadów od podmiotów
trzecich nieobjętych umową.
13.Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych:
1) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
2) odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza
ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na
nieruchomości w terminach innych niż przewiduje harmonogram, a ich pozostawienie
na nieruchomości będzie stanowiło zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców,
3) utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsca świadczenia usługi,

4) pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą
firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady
komunalne,
5) pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym,
6) pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem
się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu,
7) konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwianiem i rozpylaniem
przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady,
8) pojazdy będą wyposażone w:
a) system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach
wyładunku odpadów a także umożliwiające weryfikację tych danych,
b) w narzędzia i urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu
pojemników.
9) w razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o
zbliżonych parametrach,
10) pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia należy garażować
wyłącznie na terenie posiadanej bazy magazynowo-transportowej.
14.Obowiązki w zakresie osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia.
Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy osiągnąć odpowiednie
poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – wynikające z przepisów
powszechnie obowiązujących, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w zakresie następujących frakcji:
a) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

15. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany
do:
1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych
odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie o odpadach,
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
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skierowanie strumienia odpadów do Instalacji Zastępczych obsługujących region
warszawski, wyszczególnionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza oraz na zasadach określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami.
3) wskazania w ofercie instalację lub instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest
zobowiązany przekazać odebrane odpady. W przypadku niewielkich ilości odebranych
odpadów selektywnie zebranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu
zbierającego te odpady.
16.Wykonawca zobowiązany jest na wniosek właściciela nieruchomości do dostarczenia i
ustawienia na terenie nieruchomości pojemników na czas realizacji przedmiotu zamówienia,
na podstawie indywidualnej umowy z właścicielem nieruchomości.
17. Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć Urząd Gminy Puszcza Mariańska oraz placówki
oświatowe na terenie Gminy Puszcza Mariańska w pojemniki do zbiórki zużytych baterii.
18. Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć Urząd Gminy Puszcza Mariańska w pojemnik
na zużyte akumulatory.
19. Wykonawca w terminie do 01.07.2015r. dostarczy do wskazanych punktów pojemniki do
zbiórki przeterminowanych leków.
20. Wykonawca w terminie do 01.07.2015r. wyposaży właścicieli nieruchomości wskazanych
przez Zamawiającego w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości min 6
szt. (po dwa dla każdej frakcji odpadów). Następnie po każdorazowym odbiorze odpadów
Wykonawca uzupełni worki w ilości odebranych worków. Dodatkowo w/w worki muszą być
oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, wykazem odpadów, których
nie należy wrzucać oraz nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy.
21. Wykonawca dostarczy w terminie do 01.07.2015r. pakiet worków do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w ilości 50 sztuk, które w razie potrzeby będą rozdysponowane
pomiędzy właścicieli nieruchomości a w następnych miesiącach uzupełni brakujące worki w
ilości podanej przez Zamawiającego.
22.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć formie papierowej instrukcję dotyczącą
segregowania odpadów każdemu właścicielowi nieruchomości (zgodnie z wykazem

przekazanym przez Zamawiającego) wraz z harmonogramem wywozu odpadów, o którym
mowa w ust. 10 pkt 6.

