G.271.B.6.2017

Zał. nr 1 do SIWZ
Załącznik nr ….do umowy z dnia ……………..2017

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego znak G.271.B.6.2017 pn. „Odbiór i
transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne, położonych na terenie Gminy Żyrzyn w 2018 roku.”
Rozdział I - Charakterystyka Gminy Żyrzyn
Dane dot. gminy, liczby mieszkańców, podmiotów gospodarczych i ilości odpadów komunalnych
zebranych w latach poprzednich:
a) obszar Gminy Żyrzyn obejmuje 128,7 km2
b) szacunkowa długość dróg publicznych w gminie wynosi:
1. krajowe – 14,4 km
2. wojewódzkie - 4,5 km
3. powiatowe - 57 km
4. gminne - 44,9 km
c) wykaz miejscowości liczba nieruchomości zamieszkałych wraz ze stanem ludności (ilość
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie gminy) na dzień 30 października
2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Miejscowość
Bałtów
Borysów
Cezaryn
Jaworów
Kośmin
Kotliny
Osiny
Parafianka
Skrudki
Strzyżowice
Wilczanka
Wola Osińska
Zagrody
Żerdź
Żyrzyn
Razem

Liczba
nieruchomości
zamieszkałych
119
104
17
29
86
82
256
51
64
63
66
109
106
122
431
1705

Ilość mieszkańców
zameldowanych na
pobyt stały
470
391
64
105
348
293
988
216
255
254
277
400
411
529
1581
6582

Liczba złożonych deklaracji dotyczących odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych 1705 (stan na dzień 01.11.2017).
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Należy mieć na uwadze, że powyższe dane przedstawiają stan ludności zameldowanej, która może
różnić się od ilości ludności faktycznie zamieszkałej na terenie Gminy Żyrzyn. Powyższe dane o
ilości osób zameldowanych mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności.
Liczba nieruchomości zamieszkałych może ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i
zamieszkania nowych budynków lub migracji ludności, co Wykonawca powinien uwzględnić w
ofercie przetargowej.
W Gminie nie występują spółdzielnie mieszkaniowe.
d) wykaz instytucji i podmiotów działających na terenie Gminy Żyrzyn (nieruchomości
niezamieszkałe)
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
I. Bałtów
1. 2 sklepy, poj. 240 l, 1 raz w m-cu
2. Punkt Przedszkolny
3. OSP
II. Borysów:
1. 1 sklep, poj. 240 l, 1 raz w m-cu
2. PETRO-Mechanika poj. 1100 l i 2 poj. 240 l raz w m-cu
3. Kozak Stanisław poj. 240 l raz w m-cu
4. Magdalena Gębal poj. 240 l, 1 raz w m-cu
III. Cezaryn
1. Rułka Cezaryn poj. 240 l, 1 raz w m-cu
2. Rułka Barbara poj. 240 l, 1 raz w m-cu
IV. Jaworów
1. 2 sklepy, poj. 240 l, 1 raz w m-cu
V. Kośmin
1. 1 sklep, poj. 240 l, 1 raz w m-cu
2. UPOKO AGRO Janusz Szlendak 2 poj. 240 l, 1 raz w m-cu
3. LGD 1 poj. 240 l 1 raz w m-cu
4. OSP
VI. Kotliny
1. 2 sklepy, poj. 240 l, 1 raz w m-cu
2. Świetlica wiejska
3. OSP
VII. Osiny
1. 2 sklepy, poj. 240 l, 1 raz w m-cu
2. Szkoła podstawowa – poj. 1100 l, 1 raz w m-cu
3. ZUH Wiejak -1 poj. 1100 l, 1 raz w m-cu
4. PAWTANK – 1 poj. 240 l, 1 raz w m-cu
5. IUNG – 1 poj. 240 l 1raz w m-cu
6. Zadura Marek, poj. 240 l1 raz w m-cu
7. OSP
VIII. Parafianka
1. 1 sklep poj. 240 l, 1 raz w m-cu
2. cmentarz poj. 1100 l, 1 raz w m-cu
IX. Skrudki
1. 2 sklepy , poj. 240 l, 1 razw m-cu
2. Szkoła podstawowa – poj. 1100 l , 1 raz w m-cu
3. Autoserwis - poj. 240 l, 1 raz w m-cu
4. Wawerek Anna, poj. 240 l
5. OSP
IX. Strzyżowice
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1. 1 sklep, poj. 240 l, 1 raz w m-cu
X. Wilczanka
1. 1 sklep poj. 240 l, 1 raz w m-cu
2. MARKOS poj. 240 l, 1 raz w m-cu
3. Ochal Ewa poj. 240 l, 1 raz w m-cu
XI. Wola Osińska
1. 2 sklepy poj. 240 l, 1 raz w m-cu
2. OSP
XII. Zagrody
1. 1 sklep , poj. 240 l, 1 raz w m-cu
XIII. Żerdź
1. 2 sklepy , poj. 240 l, 1 raz w m-cu
2. PPHU Olszak Tomasz poj. 240 l, 1 raz w m-cu
3. SPEEDFULL Kopeć Piotr – poj. 240 l, 1 raz w m-cu
4. OSP
XIV. Żyrzyn
1. Szkoła podstawowa 2 poj. 1100 l, 1 raz w m-cu
2. Gimnazjum 1 poj. 1100 l, 1 raz w m-cu
3. Przedszkole poj. 1100l, 1 raz w m-cu
4. Cmentarz poj. 2500 l, 1 raz w m-cu
5. Biblioteka publiczna poj. 240 l, 1 raz w m-cu
6. Ośrodek Pomocy Społecznej 2 poj. 240 l, 1 raz w m-cu
7. Urząd Gminy poj. 1100 l, 1 raz w m-cu
8. Krzysztof Wolski poj. 1100 l, 2 raz w m-c
9. Woźniak Zofia – poj. 240 l, 1 raz w m-cu
10. Zakład fryzjerski poj. 240 l, 1 raz w m-cu
11. „Dom&Ogród” Michał Golcc – poj. 240 l, 1 raz w m-cu
12. Sklep Milczarczyk poj. 240 l. 2 razy w m-cu
13. Przedsiębiorstwo WIKI – poj. 240 l, 1 raz w m-cu
14. Apteka NOWA - poj. 240 l, 1 raz w m-cu
15. Kurowski Grzegorz – poj. 240 l, 1 raz w m-cu
16. OMB poj, 1100 l i 240 l,
17. Galeria Staroci – poj. 240 l, 1 raz w m-cu
18. Sklep Ogrodniczy – poj. 240 l, 1 raz w m-cu
19. Bank Spółdzielczy – poj. 240 l, 2 razy w m-cu
20. ZUH AWA Wintoch – poj. 1100 l, 1 raz w m-cu
21. Apteka Rupieć – poj. 240 l, 1 raz w m-cu
22. Spółdzielcza Kasa Oszczęd. WISŁA – poj. 240 l, 1 raz w m-cu
23. Kamola Leszek – poj. 240 l, 1 raz w m-cu
24. Karkut Alina poj. 1100 l, 1 raz w m-cu
25. PHU Jacek Szaruga – poj. 240 l, 1 raz w m-cu
26. Gminna Spółdzielnia SCH Żyrzyn:
a) biuro – poj. 1100 l, 1 raz w m-cu
b) piekarnia – poj. 1100 l, 1 raz w m-cu
c) sklepy - 3 poj. 240 l, 1 raz w m-cu + 1 poj. 1100 l
27. Nałęczowska Spółka Handlowa 6 poj. 1100 l, 1 raz w m-cu
28. Rułka Cezary poj. 1100 l, 1 raz w m-cu,
39. Mota-Engil Central Europe S.A (obecnie 12 poj. 1100 l, 2 razy w m-cu),
30. Budpol Sp. z o.o. 2 poj. 1100 l, 1 raz w m-cu,
31. TARASEK – 1 poj. 1100 l, 1 raz w m-cu.
Cmentarze na terenie Gminy Żyrzyn
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Odpady komunalne
- cmentarz parafialny w Żyrzynie. Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu
cmentarza parafialnego w Żyrzynie gromadzonych w trzech wydzielonych betonowych boksach po
ok. 20 m3 każdy:
1. odpady biodegradowalne (np. ziemia, odpady zielone, gałęzie, kamienie),
2. szkło (np. znicze szklane),
3. tworzywa sztuczne (np. wkłady do zniczy, sztuczne wiązanki),
Odbiór odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego, w miarę potrzeb,
w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
Załadunek odpadów należy do obowiązków proboszcza parafii.
- cmentarz parafialny w Parafiance
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu cmentarza parafialnego w Parafiance
gromadzonych w kontenerze o poj. 7 m3 w którym gromadzone są :. szkło (np. znicze szklane),
tworzywa sztuczne (np. wkłady do zniczy, sztuczne wiązanki).
W betonowym boksie gromadzone są odpady biodegradowalne (np. ziemia, odpady zielone,
gałęzie, kamienie).
Załadunek odpadów należy do obowiązków proboszcza parafii.
Odbiór odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego, w miarę potrzeb,
w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
Liczba nieruchomości niezamieszkałych może ulec zmianie w wyniku oddania do użytku nowych
budynków lub rozpoczęcia prowadzenia nowych działalności, co Wykonawca powinien uwzględnić
w ofercie przetargowej.
Liczba złożonych deklaracji dotyczących odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych 102 (stan na dzień 01.11.2017).
Szacunkowa liczba wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Żyrzyn objętych zbiórką
odpadów komunalnych – ok. 1786.
W tym nieruchomości zbierające odpady:
- selektywnie 1677
- nieselektywnie 109
e) ilość odpadów odebranych z terenu gminy Żyrzyn:
Ilość odebranych odpadów z terenu gminy Żyrzyn pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016.
Lp.
Lp.
Ilość odebranych odpadów
Jedn. M. 01.01.201501.01.201631.12.2015
31.12.2016
I.
Pojemniki
1
Pojemniki 120
szt.
3220
3416
2
Pojemniki 240
szt.
15196
15925
3
Pojemniki 1100
szt.
307
279
II.
Odebrane worki
1
Worki żółte
szt.
50173
52725
2
Worki zielone
szt.
36858
38255
III.
Kod
Odpady
1
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
[Mg]
1,92
--2
15 01 07 Odpady ze szkła
[Mg]
93,86
103,880
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

17 09 04
20 01 02
20 01 99
20 02 03
20 03 01
20 03 07
16 01 03
17 01 07
17 01 01
20 03 99
Kod
15 01 01
15 01 02
15 01 10
16 01 03
17 01 07
20 01 35
20 01 36
20 01 23
20 01 27
20 01 39
20 03 07
17 06 04
15 01 04
20 03 99
17 01 01
20 02 01
15 01 06
17 09 04
15 01 07

Zmieszane odpady z budowy
Odpady ze szkła
Odpady surowcowe
Odpady nieulegające biodegradacji
Zmieszane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony
Zmieszane odpady z budowy i remontów
Zmieszane odpady z budowy i remontu
Popiół
Odpady z PSZOK
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania zaw. Substancje niebezp.
Zużyte opony
Zmieszane odpady z betonu, gruzu…
Zużyte urządzenia elektryczne
Zużyte urządzenia elektryczne
Urządzenia zawierające freony
Farby, tusze, kleje
Tworzywa sztuczne
Odpady wielkogabarytowe
Materiały izolacyjne
Opakowania z metali
Popiół
Odpady betonu, gruz betonowy
Odpady ulegające biodegradacji
Zmieszane odpady opakowaniowe
Zmieszane odpady z budowy
Opakowania ze szkła

[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]

3,36
8,14
135,24
44,32
434,28
----6,2
--33,48

----148,400
63,460
453,160
1,340
1,700
--64,170
52,20

[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]
[Mg]

1,24
26,10
0,12
15,72
28,37
2,69
1,44
0,06
0,02
--31,51
0,64
--5,01
10,5
5,88
--24,44
---

1,96
28,44
--16,08
133,33
2,18
0,91
0,23
----30,87
----3,47
5,00
0,26
--15,32
-----

Rozdział II - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport całej ilości odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych stale i czasowo, domków letniskowych, nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych
na terenie Gminy Żyrzyn, według zestawienia nieruchomości zamieszkałych, i niezamieszkałych
otrzymanego od Zamawiającego, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Lubelskiego 2022, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/77/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016r. wraz
ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr XXII/157/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 września
2017 r. oraz zgodnie z Uchwałą Nr XII/78/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016r.
wraz ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr XXII/158/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5
września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
5

G.271.B.6.2017

tych odpadów.
Wykaz nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku i nieruchomości niezamieszkałych na
których powstają odpady komunalne będzie aktualizowany przez Zamawiającego i przekazywany
na bieżąco Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu na własny koszt wszystkich odpadów
komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny pochodzących z
nieruchomości z terenu Gminy Żyrzyn, tj. każdą ilość zgromadzoną na nieruchomościach a
także z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2. Wymagania dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:
1) Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania, Wykonawca jest zobowiązany przekazać, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) w Puławach.
2) W przypadku awarii instalacji RIPOK w Puławach, Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia odpadów na własny koszt i własnym staraniem do instalacji wskazanej w „Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022” jako zastępczej dla Regionu Puławy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) selektywną zbiórkę odpadów komunalnych
a) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości:
Wykonawca będzie odbierał od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne następujące
rodzaje odpadów zbieranych selektywnie:
- odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe;
- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony,
- odpady środków chemicznych, farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowania po
nich;
- odpady ulegające biodegradacji;
- popiół
b) właściciele nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Żyrzyn oraz wprowadzonymi do niego zmianami (Uchwała Nr XXII/157/2017 Rady
Gminy Żyrzyn z dnia 5 września 2017 r.) zobowiązani są do zbierania i przekazywania do
odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
1. w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – w
worku koloru niebieskiego, oznaczonego napisem PAPIER;
b) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe
6
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– w worku koloru żółtego , oznaczonym napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE;
c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w worku koloru zielonego
oznaczonym napisem SZKŁO;
d) odpady ulegające biodegradacji – gromadzone w workach koloru brązowego,
oznaczonych napisem BIO;
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
2. w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – w
worku koloru niebieskiego, oznaczonego napisem PAPIER;
b) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe
– w worku koloru żółtego , oznaczonym napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE;
c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w worku koloru zielonego
oznaczonym napisem SZKŁO;
d) odpady ulegające biodegradacji – gromadzone w workach koloru brązowego,
oznaczonych napisem BIO;
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
3. na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne:
a) odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – w
worku koloru niebieskiego, oznaczonego napisem PAPIER;
b) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe
– w worku koloru żółtego , oznaczonym napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE;
c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w worku koloru zielonego
oznaczonym napisem SZKŁO;
d) odpady ulegające biodegradacji – gromadzone w workach koloru brązowego,
oznaczonych napisem BIO;
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
4.

w miejscach publicznych odpady komunalne będą gromadzone w koszach ulicznych.

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
- w budynkach jednorodzinnych będą gromadzone w pojemnikach o pojemności od 120 do 240
litrów,
- w budynkach wielorodzinnych będą gromadzone w pojemnikach od 120 do 1100 litrów.
- w szkołach, przedszkolach, placówkach leczniczych, bibliotece i innych jednostkach
organizacyjnych będą gromadzone w pojemnikach o pojemności od 120 do 1100 litrów,
- w lokalach handlowych, będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 240 l,
- w lokalach gastronomicznych będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 240 l,
- w lokalach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, będą gromadzone w pojemnikach o
pojemności od 240 do 1100 l,
d) segregowane odpady komunalne
- w budynkach jednorodzinnych będą gromadzone w pojemnikach lub workach foliowych o
pojemności od 60 do 120 litrów,
- w budynkach wielorodzinnych będą gromadzone w pojemnikach lub workach foliowych o
pojemności od 60 do 1100 litrów.
- na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
będą gromadzone w pojemnikach lub workach foliowych o pojemności od 60 do 1100 litrów.
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Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1)
worki foliowe o pojemności od 60 do 120 litrów,
2)
kosze uliczne o pojemności od 10 do 60 litrów,
3)
pojemniki na odpady o pojemności od 120 do 1100 litrów,
4)
kontenery.
e) zasady i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1. Odpady komunalne będą odbierane przez Wykonawcę od właścicieli nieruchomości w zależności
od rodzaju odpadów z minimalną częstotliwością w następujący sposób:
a) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury– nie
rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
c) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw
sztucznych, w tym
opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
d) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu,
e) odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować
nieprzepełnianie się pojemników lub worków.
2. Obieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie może odbywać się przy
użyciu tego samego pojazdu, którym będą odbierane odpady zbierane selektywnie.
3. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów
segregowanych (papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych,
odpadów ze szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji) musi odbywać się w tym samym
dniu.
4. Odbieranie odpadów komunalnych może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w
dni robocze, w godzinach od 7.00 do 20.00, z zastrzeżeniem, że jeśli w danym dniu przypada dzień
świąteczny, którego nie można było przewidzieć w harmonogramie odbioru odpadów, to
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem powiadomić mieszkańców, z
odpowiednim wyprzedzeniem, o nowym terminie odbioru odpadów.
5. Częstotliwość odbioru odpadów jest nienaruszalna, tj. w każdym miesiącu kalendarzowym, bez
względu na sytuacje nieprzewidziane, musi zostać dokonany odbiór odpadów zmieszanych i
wybranych frakcji odpadów segregowanych (papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych i
wielomateriałowych, szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji) – nie rzadziej niż jeden raz w
miesiącu z wyłączeniem sytuacji gdy droga do posesji jest nieprzejezdna. W takim przypadku
odbiór odpadów musi nastąpić nie później niż w 5 dniu od zaistniałej sytuacji.
6. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę odbioru odpadów komunalnych z punktów
trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu oraz do
nieruchomości położonych przy wąskich gruntowych drogach) poprzez zorganizowanie środków
transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji.
7. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn właściciele
nieruchomości mają obowiązek ustawiać pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy
odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego
możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku
możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów,
pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren
nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z Wykonawcą.
8. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości mają
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obowiązek umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z
Wykonawcą wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
9. Wykonawca dostarczy worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów selektywnie zbieranych
w tym: papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury; metali i opakowań z metali oraz
tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych;
odpadów ze szkła, w tym szkła bezbarwnego i kolorowego; odpadów ulegających
biodegradacji stosując się do wymagań określonych w zmianie do Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Żyrzyn, w taki sposób, aby wszystkim właścicielom
nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny, zapewnić
możliwość selektywnego zbierania odpadów.
10. Charakterystyka i minimalne parametry worków foliowych do zbierania frakcji odpadów
segregowanych dostarczanych przez Wykonawcę:
a) worki 120 l:
- kolor jasnożółty na odpady z metali, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
- kolor niebieski na odpady z papieru i tektury
- materiał – folia polietylenowa małej gęstości (LDPE),
- grubość min. 0,050 mm,
- worki muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, a
także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela,
b) worek 60 l do zbierania odpadów ze szkła:
- materiał – folia polietylenowa małej gęstości (LDPE),
- grubość min. 0,075 mm,
- kolor zielony,
- worki muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, a
także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela.
c) worki 120l na odpady ulegające biodegradacji:
- materiał – folia polietylenowa małej gęstości (LDPE),
- grubość min. 0,075 mm,
- kolor brązowy,
- worki muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, a
także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela.
c) worek 60 l na popiół:
- materiał – folia polietylenowa małej gęstości (LDPE),
- grubość min. 0,075 mm,
- kolor czarny lub szary.
11. Sposób i termin dostarczenia worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
a) Wykonawca dostarczy worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na podstawie
informacji dostarczonej przez Zamawiającego, zawierającej adresy nieruchomości, których
właściciele zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny.
b) Pierwsze komplety worków należy dostarczyć do dnia 5 stycznia 2018 r. lub co najmniej na
5 dni przed terminem odbioru zaplanowanym w harmonogramie odbioru odpadów, przyjmując
zasadę dostarczenia worków na każdy rodzaj selektywnie zbieranych odpadów oraz uwzględniając
wymogi określone zmianie do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Żyrzyn.
c) W kolejnych miesiącach Wykonawca dostarczy worki przyjmując zasadę, że za jeden odebrany
worek z odpadami zebranymi selektywnie – jeden worek na odpady.
d) Na wniosek właściciela Wykonawca może dostarczyć właścicielowi nieruchomości większą ilość
worków, z zastrzeżeniem, że w kolejnym miesiącu dokona obioru odpadów w takiej ilości worków.
W przeciwnym przypadku Wykonawca ma prawo odmówić wydania nowych worków w kolejnym
miesiącu. Sporządzenie wykazu worków wydanych i odebranych leży po stronie Wykonawcy.
e) Wykonawca dostarczy wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych:
− oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka
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foliowego (dotyczy odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie). Zamawiający nie
określa standardów tego oznakowania, wybór sposobu oznakowania należy do Wykonawcy,
− oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów dla pojemników, worków i
kontenerów, a także instrukcje korzystania z pojemników na odpady.
f) worki na popiół wykonawca dostarczy przy rozdaniu pierwszych kompletów worków do dnia 5
stycznia 2018 r. z informacją o terminie odbioru popiołu. W kolejnych miesiącach Wykonawca
dostarczy worki na popiół przyjmując zasadę, że za jeden odebrany worek z popiołem – jeden
worek na popiół.
12. Harmonogram odbierania odpadów komunalnych.
a) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i
zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wykonawca jest obowiązany do
przedstawienia harmonogramu wywozu wszystkich odpadów do akceptacji Zamawiającemu w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Zaakceptowany harmonogram
Wykonawca dostarczy wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych wraz z pierwszymi
kompletami worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tj. do dnia 5
stycznia 2018 r. lub co najmniej na 5 dni przed pierwszym terminem odbioru odpadów
komunalnych. Harmonogram odbioru odpadów stanowi integralną część umowy.
b) Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie
zobowiązany do powiadomienia wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zmianie
harmonogramu.
c) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów
komunalnych poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i gromadzone na
nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu,
życiu i zdrowiu mieszkańców.
d) W przypadku nieodebrania odpadów w terminie określonym w harmonogramie, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on wykonania niedopełnionego obowiązku w
ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
2)

organizację zbierania popiołu

Popiół będzie odbierany przez Wykonawcę w dniu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych co
najmniej 3 razy w trakcie trwania umowy tj. w miesiącu: luty, maj i grudzień 2018r. lub w innych
terminach uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego. +Wykonawca ma obowiązek
zapewnić podczas odbioru popiołu pojazd do odbioru wyłącznie tego odpadu.

3) odbieranie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
który znajduje się w miejscowości Żyrzyn pod adresem: ul. Powstania Styczniowego 15 . Odbiór
odpadów z PSZOK będzie uzależniony od częstotliwości i ilości odpadów przekazywanych do tego
punktu przez właścicieli nieruchomości, a także od pojemników, w jakie Wykonawca wyposaży
PSZOK i będzie się odbywał najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od otrzymania od
Zamawiającego pisemnej informacji o potrzebie odbioru odpadów.
Wykonawca zobowiązuje się odbierać z PSZOK następujące odpady:
- papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury,
- metale i opakowania z metali
- opakowania z tworzyw sztucznych,
- opakowania ze szkła i szkło
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych,
- odpady środków chemicznych, farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich,
- odpady baterii i akumulatorów,
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- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady z remontów,
- popiół i żużel paleniskowy,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, odpady zielone.
- odzież i tekstylia
- wszystkie frakcje odbierane z terenu nieruchomości wymienionych w pkt 3.1).
Wykonawca nie ma obowiązku odbierania odpadów wielkogabarytowych pochodzących z budów,
remontów i rozbiórek, na które istnieje potrzeba uzyskania pozwolenia na budowę oraz tych, które
należy zgłosić do właściwego organu. Takie odpady będą odbierane z terenu nieruchomości po
zawarciu oddzielnej umowy na świadczenie dodatkowych usług przez właściciela nieruchomości z
dowolnym podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności
regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Żyrzyn.
4)
wyposażenie przez Wykonawcę PSZOK na cały okres trwania umowy w następujące
pojemniki, które będą eksploatowane na terenie bez zadaszenia:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pojemnik na papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury,
pojemnik na metale i opakowania z metali,
pojemnik na tworzywa sztuczne,
pojemnik na opakowania wielomateriałowe,
pojemnik na opakowania ze szkła i szkło,
pojemnik na zużyte baterie i akumulatory,
pojemnik na odpady środków chemicznych, farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz
opakowań po nich,
specjalistyczny pojemnik na odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych
(pojemnik powinien uniemożliwiać osobom niepożądanym wyjmowanie z niego odpadów),
pojemnik na popiół i żużel paleniskowy,
pojemnik na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
pojemnik przystosowany do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów
zielonych umożliwiający kompostowanie tych odpadów w warunkach tlenowych,
pojemnik na odzież i tekstylia,
pojemnik na odpady zmieszane,
pojemniki na odpady budowlane o min poj. 7m3.

Dostawa oraz montaż pojemników w PSZOK należy do obowiązków Wykonawcy. Przyjmowanie
odpadów do punktu będzie należało do obowiązków Zamawiającego.
Wykonawca na wniosek właściciela nieruchomości odpłatnie dostarczy mu pojemnik na
odpady zmieszane. Należność za dostawę pojemnika pokryje właściciel nieruchomości.
5) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem usług przez Wykonawcę:
a) dokumentowanie realizacji wszystkich usług i przekazywanie raportów dziennych drogą
elektroniczną na wezwanie Zamawiającego, w celu dokonania przez niego kontroli wykonania
usług, obejmujących także dane dotyczące lokalizowania pojazdów Wykonawcy za pomocą
systemu Global Positioning System (GPS) – w postaci pliku uzgodnionego z Zamawiającym,
b) w przypadkach spornych dot. reklamacji usług wykonanych przez Wykonawcę, Wykonawca na
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żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do przekazania danych lokalizacyjnych pojazdów, wraz z
przebiegiem tras dziennych prezentowanych na mapach, w pliku uzgodnionym z Zamawiającym, w
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego tego żądania,
c) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu zestawienia wykonanych usług do 5-ego dnia
miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, zawierającego zestawienie ilość opróżnionych
pojemników określonego rodzaju oraz odebranych worków - z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
d) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu zestawienia ilości i wagi dostaw odpadów do
instalacji, w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, za miesiąc poprzedni.
e) Sporządzenie i przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań określonych w art. 9n ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
f) Kontrola realizowania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązków w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca
zobowiązany jest:
- przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne,
- sporządzić dokumenty (protokół zawierający m. in. dane nieruchomości oraz dokumentację
zdjęciową) umożliwiające wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej o zmianie
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zbiorcze zestawienie o
właścicielach nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dopełnili obowiązków selektywnego
zbierania odpadów i przekazać je Zamawiającemu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, w
następujący sposób:
- dokumentację fotograficzną i zbiorcze zestawienie należy przekazać w formie plików
uzgodnionych z Zamawiającym - drogą elektroniczną na adres: ugzyrzyn@post.pl,
- protokół (w formie oryginału) należy przekazać osobiście lub drogą pocztową na adres
Zamawiającego.
g) Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji
dotyczących odbioru odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony
zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Wymóg ten
dotyczy tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.
h) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości
zamieszkałych, a nie ujętych w bazie danych przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego – w
przypadku próby przekazania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości.
6. Opracowanie, wykonanie oraz kolportaż wśród właścicieli nieruchomości ulotek
informacyjnych z podaniem następujących informacji:
- dane Wykonawcy: nazwa, adres, telefony kontaktowe
- dane Gminy: nazwa, adres, telefony kontaktowe, herb Gminy Żyrzyn
- harmonogram odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach z
uwzględnieniem odbioru popiołu
- szczegółowe informacje o rodzaju odpadów, jakie powinny być gromadzone (a jakie nie) w
workach: niebieskich, żółtych, zielonych i brązowych oraz w pojemnikach,
- informacje o rodzaju odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), jego adres i godziny otwarcia
- informacja o obowiązku prawidłowej selekcji odpadów komunalnych spoczywającym na
właścicielu nieruchomości oraz konieczności zapewnienia dostępu Wykonawcy do pojemników
oraz worków w dniu odbioru odpadów.
Rozdział III - Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska.
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa
ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi.
2) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w sposób zapobiegający
powstawaniu zanieczyszczeń odpadami pochodzącymi z pojemników, kontenerów i pojazdów.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi
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odpadami – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. transportu
odpadów oraz spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów do
właściwej instalacji wyznaczonej dla Regionu Puławy, do którego należy Gmina Żyrzyn
4) Wykonawcę obowiązuje:
a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi odpadami
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
Rozdział IV - Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości.
1) Wymagania w zakresie transportu odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości:
a) wymagania dotyczące bazy magazynowo-transportowej:
Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową. Baza powinna być
usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być
zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do
parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu.
Miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych muszą być zabezpieczone
przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników
atmosferycznych. Teren bazy magazynowo-transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub
systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo
wodne.
Baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania
pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadającej liczbie zatrudnionych osób,
miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej
konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie
będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).
Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Urządzenia te muszą być:
- utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, zabezpieczone przed
niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania,
przeładunku, a także transportu,
- poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu
sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
– Wykonawca w okresie trwania umowy musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające
wykonanie tych czynności.
Część transportowa oraz cześć magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach,
przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych powyżej.

b) wymagania dotyczące pojazdów:
- Wykonawca musi zapewnić, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu
zamówienia były dostosowane w zakresie wielkości i rodzaju do parametrów dróg na terenie
Gminy, tj. ich szerokości, rodzaju nawierzchni (drogi gruntowe), gęstości zabudowy, itp.
- Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz
danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości.
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Muszą posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. W razie awarii pojazdu
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach,
- Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem
przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na
odpady,
- Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o
położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku
odpadów umożliwiających weryfikacje tych danych przez Zamawiającego,
- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji, w postaci pliku w odpowiednim
formacie uzgodnionym z Zamawiającym, z trasy przejazdu samochodów odbierających odpady,
- Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników,
- Pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz
odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu,
- Pojazdy muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie
im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie – Wykonawca w okresie trwania umowy musi posiadać aktualne dokumenty
potwierdzające wykonanie tych czynności.
- Na koniec dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i zaparkowane wyłącznie na
terenie bazy magazynowo-transportowej,
- Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy
dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie
zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu
przetargowym ofercie,

c) wykaz pojazdów (urządzeń) niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykaz niezbędnych pojazdów przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia
poniższa tabela:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Opis pojazdu/urządzenia
Pojazdy bezpylne przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych z pojemników o pojemności: 120 L, 240 L, 1100 L
Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie bez
funkcji kompaktującej
Pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników
o pojemności: 120 L, 240 L oraz odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie przystosowane do przejazdu drogami o szerokości 3 m.
Pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zgromadzonych w
kontenerach typu KP-7 oraz KP-10
Pojazdy skrzyniowe osiatkowane do transportu innych odpadów
zebranych selektywnie

Minimalna
Ilość (szt.)
2
2
1
1
1

d) wymagania dotyczące transportu odpadów:
- Wykonawca jest zobowiązany do transportu odebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w sposób, który uniemożliwia zmieszanie selektywnie zebranych odpadów
komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz w sposób uniemożliwiający mieszanie
się ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
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- Wykonawca jest również zobowiązany do zabezpieczenia przewożonych odpadów komunalnych
przed wysypaniem, rozwiewaniem na drogę.
- Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu odpadów komunalnych, 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.
Rozdział V - Odpowiedzialność wykonawcy:
a) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas
i w związku z realizacją przedmiotu umowy.
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do
gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia.
c) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi
odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego
przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalnoprawnych związanych z odbieraniem i
dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Rozdział VI - Wymagania dotyczące przekazywania do instalacji odpadów zbieranych
selektywnie.
1. Zamawiający ustala, że wszystkie odpady surowcowe, w tym: papier, tektura, opakowania z
papieru i tektury, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z
metalu, opakowania wielomateriałowe, itp. będą przekazywane do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach zgodnie z zawartym Porozumieniem
Międzygminnym nr 234.2011 z dnia 21 lipca 2011 roku na okres 10 lat,
2. Zamawiający ustala, że wszystkie odpady ze szkła, w tym: szkło bezbarwne i kolorowe, będą
przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w
Puławach,
3. Zamawiający ustala, że wszystkie odpady wielkogabarytowe będą przekazywane do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach,
4. Zamawiający ustala, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
lampy fluorescencyjne, świetlówki będą przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach lub do innej instalacji, z którą Zamawiający zawrze
umowę na zagospodarowanie tego rodzaju odpadów.
5. Zamawiający ustala, że odpady środków chemicznych, farb i lakierów, leków – oraz opakowań
po nich, zużytych opon, przepracowanych olejów oraz opakowania po nich, będą przekazywane do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach lub do innej
instalacji, z którą Zamawiający zawrze umowę na zagospodarowanie tego rodzaju odpadów.
6. Zamawiający ustala, że wszystkie odbierane odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady
pochodzenia roślinnego będą przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) w Puławach lub do innej instalacji, z którą Zamawiający zawrze umowę na
zagospodarowanie tego rodzaju odpadów.
7. Zamawiający ustala, że popiół będzie przekazywany do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Puławach
Rozdział VII - Informacje mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty i kalkulację ceny
ofertowej.
W celu sporządzenia oferty Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie mogące potencjalnie
wystąpić zdarzenia, których ujęcie przez Zamawiającego było niemożliwe na etapie dokonywania
opisu przedmiotu zamówienia.
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Rozdział VIII - Realizacja reklamacji
Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów
zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 24
godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie
reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego ugzyrzyn@post.pl,
Rozdział IX - Obowiązki Wykonawcy:
1.Wykonawca ma obowiązek odbierania i transportu odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żyrzyn oraz z PSZOK i cmentarzy
parafialnych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z
2016 r. poz. 1987 ze zm.)
2.Wykonawca ma obowiązek przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie
zebrane odpady komunalne, do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami określoną w obowiązujących przepisach prawa.
3.Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę w sposób uniemożliwiający mieszanie
odpadów komunalnych zmieszanych z odpadami pochodzącymi z selektywnej zbiórki.
4.Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub instalacji zastępczej wskazanej w „Planie gospodarki
odpadami dla województwa lubelskiego 2022".
5.Wykonawca zobowiązany jest do uiszczania opłat związanych z odbiorem i transportem odpadów
komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji
zastępczej, oraz wszelkich innych opłat związanych z odbiorem i transportem odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żyrzyn.
Opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych lub instalacji zastępczej ponosi Zamawiający.
6.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest współodpowiedzialny za osiągnięcie w
danym roku kalendarzowym (dotyczy roku, w którym świadczy usługi, tj.: 2018) w odniesieniu do
masy odebranych odpadów z terenu Gminy Żyrzyn poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w wysokości określonej dla gmin w przepisach Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 2167) w zakresie odpowiedniego oddzielania poszczególnych frakcji podczas odbioru i
transportu odpadów.
7.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest współodpowiedzialny za ograniczenie w
danym roku kalendarzowym (dotyczy roku, w którym świadczy usługi, tj.: 2018) masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji odbieranych z terenu Gminy Żyrzyn przekazywanych do
składowania do wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25
maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania
masy tych odpadów w zakresie odpowiedniego oddzielania poszczególnych frakcji podczas odbioru
i transportu odpadów.
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