Załącznik nr 7 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec
I. CHARAKTERYSTYKA GMINY
• Powierzchnia
2
Powierzchnia gminy 148 km
•

Liczba mieszkańców:
Szacowana liczba mieszkańców - ok. 9615 osób (wg ewidencji ludności stan na
17. 09. 2019 roku)
- ok. 7853 osoby (wg złożonych deklaracji stan
na 17.09. 2019 roku)

•

Liczba nieruchomości:
Szacowana liczba nieruchomości: ok. 1442 (wieś) w tym: jednorodzinne – 1395
wielorodzinne - 47
ok. 544 (miasto) w tym: jednorodzinne – 507
wielorodzinne - 37
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Liczba nieruchomości na terenie miasta Lubraniec:
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Zamawiający informuje, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nie przewiduje się właścicieli nieruchomości
deklarujących nieselektywną zbiórkę odpadów. Na dzień 17 października 2019
roku 2300 właścicieli nieruchomości
zadeklarowało selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych w tym 1561 właścicieli nieruchomości zadeklarowało,
że odpady ulegające biodegradacji będą składować w przydomowych
kompostownikach.
1. Masa odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałej w 2018 roku i do 31 sierpnia 2019 r.
Kod
odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Masa odebranych
odpadów komunalnych
w 2018 roku
[Mg]

Masa odebranych
odpadów komunalnych
w 2019 roku
od 1 stycznia do 31
sierpnia

[Mg]

15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 01 07
16 01 03
17 03 80
20 01 08
20 01 36
20 01 99

20 03 01

20 03 07

opakowania z papieru
i tektury
opakowania z tworzyw
sztucznych
zmieszane odpady
opakowaniowe
szkło i opakowania ze szkła
zużyte opony
papa odpadowa
odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne nie wymienione
frakcje zbierane w sposób
selektywny
zmieszane odpady
komunalne
(niesegregowane)
odpady wielkogabarytowe

33,990
25,460

16,650
-

386,480

177,160

119,420
7,800
6,160
423,000

116,320
13,980
2,620
293,440

1,980

2,520

550,520

376,980

352,540

357,280

31,380
1 938,730

30,140
1 387,090

2. Szacowana do odbioru i zagospodarowania ilość odpadów w okresie realizacji
zamówienia – 2 200,000 [Mg], w tym:
- zmieszane odpady komunalne – 500 [Mg];
- odpady komunalne zbierane selektywnie:
- papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z
tektury - 40 [Mg];
- zmieszane odpady opakowaniowe metale i tworzywa sztuczne w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 320 [Mg];
- szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła – 200 [Mg];
- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone – 430 [Mg];

- meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny- 63 [Mg];
- zużyte opony - 13 [Mg];
- Popiół- 630 [Mg];
- Odpady budowlane i rozbiórkowe – 4 [Mg]
Szacowana ilość odpadów komunalnych 2200 [Mg] uwzględnia również odpady
komunalne odebrane z terenu nieruchomości niezamieszkałych (likwidacja dzikich
wysypisk).
3.Szacowana ilość worków i kontenerów niezbędnych do dostarczenia właścicielom
nieruchomości w trakcie realizacji zamówienia:
a)
Wykonawca
bezpłatnie
zaopatrzy
właścicieli
nieruchomości
jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania następujących frakcji
odpadów: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, odpady ulegające
biodegradacji- w kolorystyce określonej w Rozporządzeniu
Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r, poz.19)
b)worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć w ilościach zapewniających sprawne
funkcjonowanie systemu.
c) Wykonawca dostarczy nieodpłatnie minimum 160 500 szt worków ” na odpady
komunalne zbierane selektywnie w okresie wykonywania usługi w tym 26 000 szt
worków kolor zielony z napisem „Szkło”, 26 000 szt, worków kolor niebieski z
napisem „Papier”, 91 500 szt. worków kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa
sztuczne”, 17 000 szt. worków kolor brązowy z napisem „Bio” (wydawane tylko
właścicielom nieruchomości , którzy nie dokonali zgłoszenia kompostownika)
d) Wykonawca na okres wykonywanej usługi w formie bezpłatnej dzierżawy
wyposaży dodatkowo właścicieli nieruchomości zamieszkałych w jeden pojemnik o
pojemności 120l z napisem „Zmieszane odpady komunalne” w ilości około 1902 szt.
e) Wykonawca bezpłatnie dostarczy i ustawi
na terenie nieruchomości
wielolokalowych wskazanych przez Zamawiającego kontenery do selektywnego
zbierania następujących frakcji odpadów: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier,
odpady ulegające biodegradacji. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie na okres
wykonywanej usługi minimum 120 szt kontenerów w tym 30 szt kontenerów kolor
zielony z napisem „Szkło”, 30 szt, kontenerów kolor niebieski z napisem „Papier”,
30 szt. kontenerów kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 30 szt.
kontenerów kolor brązowy z napisem „Bio.
f) Dodatkowo
Wykonawca wyposaży nieruchomości wielolokalowe w formie
nieodpłatnej dzierżawy w kontenery z napisem „ Zmieszane odpady komunalne” w
ilości około 84 szt. do gromadzenia odpadów, których nie można wrzucać do
pojemników na odpady segregowane, a nie są odpadem niebezpiecznym.
g) kontenery i worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów będą
dostarczone mieszkańcom przez Wykonawcę najpóźniej do 10 stycznia 2020 roku.
Pakiet startowy worków po dwa z każdej frakcji w pozostałych miesiącach w
stosunku do ilości worków odebranych odpadów.
h) w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek
właściciela nieruchomości do wyposażenia nieruchomości w worki do selektywnego
zbierania
odpadów, i pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych. Dotyczy to nowych nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, które

pojawią się w trakcie realizacji umowy.
i) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w
Lubrańcu po podpisaniu umowy do dnia 10 stycznia 2020 roku po 500 szt każdego z
worków w poszczególnych kolorach(niebieskie, żółte, zielone brązowe)
UWAGA!
• Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w podanych powyżej
ilościach, stanowią one przybliżone dane poglądowe, które mogą ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu. W związku z powyższym szacowaną ilość
odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania należy przyjąć jako
wielkość zmienną. Wykonawcy nie
będzie przysługiwało prawo
dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych
wielkości.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Lubraniec, z lokalizacji wskazanych
przez Zamawiającego oraz
wyposażenie
nieruchomości
zamieszkałych
wielolokalowych
(poprzez
dostarczenie i ustawienie) kontenerów do selektywnego zbierania czterech frakcji
odpadów komunalnych
na czas realizacji przedmiotowego zamówienia.
Wyposażenia właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki do
selektywnego zbierania czterech frakcji odpadów komunalnych. Wykonawca
zobowiązany jest do opróżniania wszystkich rodzajów pojemników, worków i
kontenerów, w których gromadzone będą odpady komunalne przez właścicieli
nieruchomości, kontenerów zlokalizowanych na terenie PSZOK oraz pojemników
na baterie (urząd miejski, szkoły). Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK
oraz opróżniania pojemników na baterie i pojemnika na tonery będzie ustalana
w porozumieniu z Zamawiającym i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
jednak nie mniej niż 1 raz na kwartał. Punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości Lubraniec ulica
Słowackiego 22 (siedziba ZUK).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek ustawić
oznakowane pojemniki na zużyte baterie w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu (jeden
obiekt) oraz szkołach na terenie gminy Lubraniec (cztery obiekty). W ramach
realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dodatkowo ma obowiązek ustawić
oznakowany pojemnik na zużyte tonery w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu (jeden
obiekt).
1. Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia:
LP.

RODZAJ ODPADU

1

Zmieszane odpady komunalne

2

Papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury.
Metale i tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z metali ,
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i odpady
opakowaniowe wielomateriałowe
Szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła.

3

4

6

Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i odpady
kuchenne z gospodarstw domowych.
Popiół z palenisk domowych.

7

Przeterminowane leki i chemikalia.

8

Zużyte baterie i akumulatory.

9

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

10

Meble i inne odpady wielkogabarytowe.

11

13

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w
tym odpadowa papa).
Zużyte opony, z wyjątkiem powstałych w gospodarstwach rolnych i w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Folie i worki po nawozach sztucznych.

14

Tekstylia i odzież.

5

12

Pochodzące z gospodarstw domowych odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych powstałych w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki.
Uwaga! Odpady pochodzące z gospodarstw domowych niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w
szczególności igły i strzykawki będą odbierane w PSZOK od września 2020 roku po
zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lubraniec oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru
i zagospodarowania
następujących odpadów komunalnych:
1) Z terenu nieruchomości od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a) zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie
20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach ;
b) zbierania następujących frakcji segregowanych ( gromadzonych w sposób
selektywny ) podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych:
- odpady tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne ( kody 20 01 39, 15
01 02) oraz metale ( kod 15 01 04, 20 01 40), oraz opakowania wielomateriałowe
( kod 15 01 05);
- odpady papieru obejmujące: papier i tekturę ( kod 20 01 01, 15 01 01),
- odpady szkła opakowaniowego ( kod 20 01 02, 15 01 07).
- odpady zielone o kodzie 20 02 01,wraz z odpadami o kodzie 20 01 08 odpady
kuchenne ulegające biodegradacji;
- popiół o kodzie 20 01 99
2) Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odpady gromadzone
luzem w boksach w kontenerach KP-7 i kontenerach zamkniętych do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
a) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,
b) zużyte opony o kodzie 16 01 03,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 35*, 20 01 36,
d) odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01
03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99
e) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32
f) chemikalia (farby oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01
19*, 20 01 27*, 20 01 29*
g) zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34
h) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć o kodzie 20 01 21* ( m. in.
zużyte świetlówki, żarówki , termometry, itp.)
i) odpady tekstyliów i odzieży o kodzie 20 01 10, 20 01 11,
j) pochodzące z gospodarstw domowych odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i
strzykawki.
3) Z Urzędu Miejskiego z pojemnika na baterie, z pojemnika na zużyte tonery,
4) Ze szkół z pojemników na baterie
3. Rodzaje urządzeń do gromadzenia odpadów:
• worki z folii LDPE lub HDPE, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami
o grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu, o minimalnej
pojemności 120 l, z nadrukiem w następujących kolorach: kolor niebieski„Papier”, kolor zielony – „Szkło”, kolor żółty- „Metale i tworzywa sztuczne”,
kolor brązowy „Bio”
• pojemniki o minimalnej pojemności 120 l
• kontenery do selektywnego zbierania odpadów o minimalnej pojemności
1100 l,
• kontenery KP-7
Przepisy prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
• ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z
2019 r., poz.1843 z późn. zm.);
• ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r., poz.
1291);
• ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);
• ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz. U. z 2018 r.,poz. 1466);
• ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 521);
• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz.U. z 2009 r. Nr 104 poz. 868)
• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (t.j. Dz.U. 2013 poz. 122)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

(Dz. U. z 2017 r., poz.19.)
• Rozporządzeniem 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);
• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412);
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923);
• ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1396 ze zm.);
• ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.);
• uchwałą nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października
2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Lubraniec;
• uchwałą nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października
2017 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• uchwałą nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
29 maja 2017 w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”;
• ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
• Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 1000 ze zm.)
III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitować
obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni, w stosunku do faktycznie
odebranej ilości odpadów osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.1454 ze. zm.),
Rozporządzeniem 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 2016r., poz. 2167),
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 2412),
3. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania odpadów leżących obok pojemników,
jeśli będzie to wynikiem jego działania.
4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać
selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi)
odpadami komunalnymi.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego
na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów

komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel
nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów.
Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji
będzie obowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego pocztą tradycyjną
na adres Urząd Miejski w Lubrańcu ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec bądź faxem nr
54 284 24 98 lub drogą elektroniczną na adres urząd@lubraniec.pl
Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć protokół z zaistnienia
takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy
nieruchomości w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. Do
dokumentacji należy dołączyć nagranie wykonane kamerą lub fotografie
sporządzone na miejscu zdarzenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów
komunalnych na legalizowanej wadze.
7. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości odpadów, stanowiących
przedmiot zamówienia.
IV
WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA ODEBRANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH DO INSTALACJI KOMUNALNYCH
1) Zebrane odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przeznaczone do
składowania, Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
będzie dostarczał do instalacji komunalnych.
2) selektywnie zbierane odpady komunalne Wykonawca winien na bieżąco
przekazywać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz
najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do najbliżej
położonego miejsca, w którym mogą być przetwarzane (art. 20 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

V. Rodzaj i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.
1.Na terenie Gminy Lubraniec w zabudowie jednorodzinnej obowiązywać będzie
system mieszany pojemnikowo – workowy zbiórki odpadów komunalnych.
2. Zabudowa jednorodzinna teren miasta:
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01)
odbierane będą w systemie pojemnikowym sprzed nieruchomości w pojemniku o
minimalnej pojemności 120l oznaczonym napisem „Zmieszane odpady
komunalne” z częstotliwością:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz na miesiąc zgodnie z
harmonogramem.
2) popiół z palenisk domowych (kod odpadu 20 01 99) odbierany będzie w
systemie pojemnikowym sprzed nieruchomości z częstotliwością:
a) w sezonie grzewczym w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej
niż raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem,
b) poza sezonem grzewczym w okresie od 1 maja do 30 września nie rzadziej niż
raz na dwa miesiące zgodnie z harmonogramem,
3) selektywnie zebrane odpady komunalne metale (kod odpadu 20 01 40), tworzywa

sztuczne ( kod odpadu 20 01 39), opakowania z metali (kod odpadu (15 01 04),
opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu15 01 02), opakowania
wielomateriałowe (kod odpadu15 01 05), Papier i tektura (kod odpadu 20 01 01),
opakowania z papieru i tektury ( kod odpadu15 01 01), szkło (kod odpadu 20 01 02),
opakowania ze szkła (kod odpadu15 01 07), odbierane będą w systemie workowym,
sprzed nieruchomości w następującym podziale:
a) odpady z metali i tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe
wielomateriałowe będą odbierane w workach koloru żółtego z napisem "Metale i
tworzywa sztuczne" z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc zgodnie z
harmonogramem,
b)odpady z papieru i tektury w tym odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury będą odbierane w workach koloru niebieskiego z
napisem "Papier" z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc zgodnie z
harmonogramem,
c) szkło i odpady opakowaniowe za szkła będą odbierane w workach koloru
zielonego z napisem "Szkło" z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc
zgodnie z harmonogramem ,
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01),odpady
kuchenne ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 01 08); będą odbierane w
workach koloru brązowego z napisem "Bio" z częstotliwością nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie przez cały rok zgodnie z harmonogramem.
3. Zabudowa jednorodzinna na terenie wiejskim:
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01)
odbierane będą w systemie pojemnikowym sprzed nieruchomości w pojemniku o
minimalnej pojemności 120l oznaczonym napisem „Zmieszane odpady
komunalne” z częstotliwością:
- w okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku i nie rzadziej niż raz na miesiąc
zgodnie z harmonogramem,
- we wrześniu i październiku 2020 roku nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
zgodnie z harmonogramem,
- w okresie od listopada 2020 roku do grudnia 2020 roku nie rzadziej niż raz na
miesiąc zgodnie z harmonogramem,
Uwaga! Zwiększona częstotliwość
odbioru odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) i bioodpadów na terenach wiejskich będzie obowiązywała od września
2020 roku po zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Lubraniec oraz uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, będących konsekwencją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, zgodnie z którą Gminy mają obowiązek przystosować
Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach do września 2020 roku)
2) popiół z palenisk domowych (kod odpadu 20 01 99) odbierany będzie w
systemie pojemnikowym sprzed nieruchomości z częstotliwością:
a) w sezonie grzewczym w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej
niż raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem,
b) poza sezonem grzewczym w okresie od 1 maja do 30 września nie rzadziej niż
raz na dwa miesiące zgodnie z harmonogramem,
3) selektywnie zebrane odpady komunalne
metale (kod odpadu 20 01 40),

tworzywa sztuczne ( kod odpadu 20 01 39), opakowania z metali (kod odpadu 15
01 04), opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu15 01 02), opakowania
wielomateriałowe (kod odpadu15 01 05), Papier i tektura (kod odpadu 20 01 01),
opakowania z papieru i tektury ( kod odpadu15 01 01), szkło (kod odpadu 20 01
02), opakowania ze szkła (kod odpadu15 01 07), odbierane będą w systemie
workowym, sprzed nieruchomości w następującym podziale:
a) odpady z metali i tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe
wielomateriałowe będą odbierane w workach koloru żółtego z napisem "Metale i
tworzywa sztuczne" z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc zgodnie z
harmonogramem,
b)odpady z papieru i tektury w tym odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury będą odbierane w workach koloru niebieskiego z
napisem "Papier" z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc zgodnie z
harmonogramem,
c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła będą odbierane w workach koloru
zielonego z napisem "Szkło" z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc
zgodnie z harmonogramem ,
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01) i odpady
kuchenne ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 01 08) będą odbierane w
workach koloru brązowego z napisem "Bio" z częstotliwością:
- w okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku i nie rzadziej niż raz na miesiąc
zgodnie z harmonogramem,
- we wrześniu i październiku 2020 roku nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
zgodnie z harmonogramem ,
- w okresie od listopada 2020 roku do grudnia 2020 roku nie rzadziej niż raz na
miesiąc zgodnie z harmonogramem,
4. Wykonawca na okres wykonywanej usługi ma obowiązek na własny koszt
wyposażyć nieruchomości wielolokalowe na terenie całej gminy w kontenery do
selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych tworząc tak
zwane gniazda ( w ilości 30 gniazd) w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego.
1)selektywnie zebrane odpady komunalne metale (kod odpadu 20 01 40), tworzywa
sztuczne ( kod odpadu 20 01 39), opakowania z metali (kod odpadu (15 01 04),
opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu15 01 02), opakowania
wielomateriałowe (kod odpadu15 01 05), Papier i tektura (kod odpadu 20 01 01),
opakowania z papieru i tektury ( kod odpadu15 01 01), szkło (kod odpadu 20 01 02),
opakowania ze szkła (kod odpadu15 01 07) odbierane będą w systemie
pojemnikowym, z gniazd w następującym podziale
a) odpady z metali i tworzyw sztucznych w tym odpadów opakowaniowych z metali,
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych będą odbierane z kontenerów koloru żółtego oznakowanego
napisem "Metale i tworzywa sztuczne" z częstotliwością nie rzadziej niż raz na
tydzień zgodnie z harmonogramem,
b)odpady z papieru i tektury w tym odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury będą odbierane z kontenerów koloru niebieskiego z
napisem "Papier" z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień zgodnie z
harmonogramem,
c) szkło i odpady opakowaniowe za szkła będą odbierane z kontenerów koloru

zielonego z napisem "Szkło" z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień zgodnie
z harmonogramem ,
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01),odpady
kuchenne ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 01 08); będą odbierane z
kontenerów koloru brązowego z napisem "Bio" z częstotliwością nie rzadziej niż raz
na tydzień zgodnie z harmonogramem przez cały rok .
3) Niesegregowane zmieszane odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) odbierane
będą z kontenerów o minimalnej pojemności 1100l oznaczonych napisem
„Zmieszane odpady komunalne” z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień
zgodnie z harmonogramem przez cały rok:
4) popiół z palenisk domowych (kod odpadu 20 01 99) gromadzony w kontenerach
typu KP-7 koloru czarnego z napisem „Popiół” odbierany będzie w zależności od
potrzeb na zgłoszenie zarządcy:
5) kontener typu KP-7 na popiół zapewnia właściciel lub zarządca nieruchomości.
5.meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, styropian
opakowaniowy oraz inne odpady komunalne nie mieszczące się w pojemnikach
– odbiór wg harmonogramu określonego przez Zamawiającego.
1) w zabudowie jednorodzinnej na terenie całej gminy - nie rzadziej niż dwa razy w
roku zgodnie z harmonogramem
2) w zabudowie wielolokalowej na terenie całej gminy – nie rzadziej niż dwa razy w
roku zgodnie z harmonogramem
6. Wykonawca na okres wykonywanej usługi zobowiązany jest do wyposażenia w
ramach nieodpłatnego użyczenia
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w 1 pojemnik na igły i strzykawki oraz 4 kontenery do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w następującej kolorystyce: zielony
oznaczony napisem „Szkło”, żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
niebieski oznaczony napisem „Papier”, brązowy oznaczony napisem „BIO” zgodnie z
przepisami
uchwała nr XXXI/2262017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia
27 października 2017 roku w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopuszcza się, że do Punktu
Selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą dostarczać
odpady zebrane selektywnie w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest
konieczne poza harmonogramem
• Pozostałe problemowe odpady komunalne zbierane selektywnie przez
właścicieli nieruchomości, zbierane w Punkcie Selektywngo Zbierania
Odpadów Komunalnych:
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe ( tj. odpady betonowe oraz gruz z
rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany oraz
odpadowe materiały ceramiczne, pochodzące z drobnych prac
remontowych a także odpadowa papa)
• zużyte opony z wyjątkiem powstałych w gospodarstwach rolnych
i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• folie i worki po nawozach sztucznych,
• odpady zielone,

popiół,
odzież i tekstylia
pochodzące z gospodarstw domowych odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi w szczególności igły i strzykawki. Obowiązek odbioru, tychże
odpadów zaistnieje po uchwaleniu regulaminu utrzymania porzadku
i czystości na terenie Gminy Lubraniec oraz podjęciu uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, zgodnie z którą
Gminy mają obowiązek
przystosować Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach do
września 2020 roku.
Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają w/w odpady komunalne do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Odbiór wymienionych wyżej odpadów komunalnych z kontenerów i pojemników
zlokalizowanych na terenie PSZOK,
będzie ustalany w porozumieniu z
Zamawiającym i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb jednak nie rzadziej niż
jeden raz na kwartał.
Odbiór zużytych baterii, gromadzonych w pojemnikach ustawionych w szkołach
i urzędzie miejskim oraz odbiór pojemnika ze zużytymi tonerami będzie ustalany w
porozumieniu z Zamawiającym i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb jednak nie
rzadziej niż jeden raz na kwartał.
VI. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia.
•
•
•

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701
ze zm.), Rozporządzenia 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), Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 104 poz. 868).
VII. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją
zamówienia:
a) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji rodzajowej i
ilościowej przyjmowanych odpadów poprzez zważenie na legalizowanej
wadze, a następnie odnotowanie jej w ewidencji.
b) Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania Zamawiającemu
rocznych sprawozdań o jakich mowa w art. 9n ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). - w terminie do dnia
31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku gdy
sprawozdanie
jest sporządzone
nierzetelnie,
Wykonawca
zobowiązany będzie do jego uzupełnienia lub poprawienia
w terminie 14 dni
c) miesięcznych raportów zawierających informacje o:

- nazwie i adresie instalacji, do której zostały przekazane odebrane odpady
komunalne,
- kodach odebranych odpadów,
- masie odebranych odpadów,
- sposobach zagospodarowania w/w odpadów,
Zamawiający wymaga by miesięczne raporty były sporządzone oddzielnie dla
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych:
- od właścicieli nieruchomości,
- z punktu selektywnego zbierania odpadów
Raporty będą przekazywane w formie pisemnej Zamawiającemu. Raport miesięczny
będzie m. in. podstawą do wystawienia faktury za wykonanie usługi.
d) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego, rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, o których mowa w art. 9q ustawy z dnia 16 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z
późn. zm.), Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu
niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca
zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych
informacji nt. odbioru, unieszkodliwienia i segregacji odpadów jeżeli w trakcie
realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek
sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to
tylko informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.
e) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej
wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów miesięcznych, kwitów
wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz
ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją
odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z
terenu Gminy Lubraniec.
f) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart
przekazania odpadów do instalacji komunalnych bądź innej jednostki do
odbioru odpadów selektywnie zebranych .
VIII. Sprzęt techniczny:
1. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie przy wykorzystaniu sprzętu,
wymaganego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Pojazdy te muszą
być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi
teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości.
2. Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do
rodzaju odpadów oraz terenu, z którego będą one odbierane.
3. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać
się z terenem gminy Lubraniec, na którym prowadzony będzie odbiór odpadów
komunalnych.
4. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i
rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników
atmosferycznych na odpady.
5. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie
pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i
odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników

zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację
tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub
urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.
6.W zakresie utrzymywania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń
należy zapewnić, aby urządzenia te były utrzymywane we właściwym stanie
technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed
niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich
magazynowania, przeładunku a także transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być
poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im
właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż ran na miesiąc, a w okresie letnim,
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać
dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia
roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy
magazynowo- transportowej.
IX. INNE WYMAGANIA
1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli
nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne – najpóźniej na 7
dni przed dniem wejścia w życie umowy.
2. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym opracuje harmonogram odbioru
odpadów od właścicieli nieruchomości na cały okres, na który zostanie udzielone
zamówienie publiczne.
Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym:
1) 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,
2) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z
nieruchomości.
Każda zmiana w harmonogramie wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym,
z wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np.
powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne od
pracy.
Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.
3) Wykonawca nie odbiera odpadów komunalnych z terenu gminy w niedziele oraz
dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień
ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze
następujące po dniu wolnym.
4) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania, na zgłoszenie Zamawiającego,
odpadów komunalnych poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną
zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin
ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców,
5) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania mieszkańców miasta i gminy o
terminach odbioru odpadów komunalnych (poprzez rozniesie harmonogramów przez
swoich pracowników)
3. Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy
Wykonawcy pojemników na odpady, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia
zobowiązany będzie do dostarczenia pojemników nowych na swój koszt w terminie
trzech dni.
4. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie
odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów przygotowanych do
odebrania obok pojemnika, w formie tzw. dostawki.

