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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem przetargu jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebielino w
okresie od 01.07.2017 roku do 30.06.2019 roku. Ilość osób na dzień 30.04.2017 r. – 2898 –
według złożonych deklaracji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino w okresie od
01.07.2017 roku do 30.06.2019 roku.
1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów
komunalnych, w tym:
a) zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów,
b) papieru i tektury,
c) szkła,
d) tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych,
e) odpadów ulegających biodegradacji,
f) odpadów wielomateriałowych,
g) zużytych opon,
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino z następujących
miejscowości: Bąkowo, Bożanka, Broczyna, Cetyń, Ciemnica, Czarnkowo, Dolno,
Glewnik, Grądki Dolne, Gumieniec, Kleszczewo, Miszewo, Moczydło, Myślimierz,
Objezierze, Owczary, Poborowo, Popielewo, Radaczewo, Starkowo, Starkówko, Suchorze,
Szczyciec, Toczek, Trzebielino, Uliszkowice, Zielin, Zielin Górny.
Oferent winien zapoznać się z terenem Gminy Trzebielino i lokalizacją nieruchomości
oraz dojazdem do nich przed złożeniem oferty.
2) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć do dnia 1 lipca 2017 roku aptekę „Pod Lwem”
w Trzebielinie 70, 77-235 Trzebielino w specjalnie oznakowany pojemnik przeznaczony
do zbierania przeterminowanych leków oraz opróżniać go po zgłoszeniu o jego
wypełnieniu lub raz na pół roku.
3) Wykonawca zobowiązany jest do dnia 1 września 2017 roku wyposażyć Szkoły
Podstawowe w Suchorzu i Trzebielinie oraz Gimnazjum w Starkowie oraz Urząd Gminy
w Trzebielinie w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe,
4) Wykonawca zobowiązany jest do dnia 1 lipca 2017 roku do wyposażenia poszczególnych
miejscowości w pojemniki na odpady segregowane tj.
- niebieskie oznaczone napisem „Papier” – o pojemności co najmniej 1,5 m3 – 41 szt.
- zielone oznaczone napisem „Szkło” – o pojemności co najmniej 1,5 m3– 54 szt.
- żółte oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - o pojemności co najmniej
1,5 m3 – 86 szt.
miejscowości: Bąkowo-1 kpl., Bożanka-1 kpl., Broczyna-2 kpl., Cetyń-4 kpl., Dolno-2
kpl., Glewnik-1 kpl., Gumieniec- 5 kpl., Kleszczewo-1 kpl., Miszewo-2 kpl., Moczydło-1
kpl., Myślimierz- 2 kpl., Objezierze- 2 kpl., Owczary- 1 kpl., Poborowo-3 kpl., Starkowo-2
kpl., Starkówko- 1 kpl., Suchorze- 8 kpl., Trzebielino- 9 kpl., Uliszkowice - 1 kpl., Zielin-
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4 kpl., Toczek – 1 kpl.
Rozmieszczenie w/w kompletów w poszczególnych miejscowościach do uzgodnienia z
zamawiającym.
5) Szacunkowa ilość odpadów:
 komunalnych zmieszanych wynosi ok. 310,0 [Mg/rok].
 papier i tektura ok. 12,0 [Mg/rok].
 szkło ok. 62,0 [Mg/rok].
 tworzywa sztuczne – ok. 121,0 [Mg/rok]
 odpady z PSZOK-u, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne, pozostałe – ok. 54,5 [Mg/rok]
6) Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Wyliczona ilość jest
szacunkowa i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Podaną ilość należy traktować, jako orientacyjną. Wykonawcy nie przysługuje prawo
odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanej wielkości.
7) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów
komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny tj. papieru i
tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych oraz odpadów
ulegających biodegradacji, w tym zielonych.
8) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych
gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o minimalnej
pojemności 80 l.
9) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych
gromadzonych na terenie wszystkich miejscowości gminy Trzebielino.
10) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć PSZOK w odpowiednie kontenery do
segregacji odpadów komunalnych w tym EKOKONTENER na odpady niebezpieczne i
jednocześnie opróżniać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po wypełnieniu
kontenerów lub informacji od Zamawiającego.
11) Wykonawca raz w roku zobowiązany jest zorganizować odbiór odpadów komunalnych
obejmujący odpady wielkogabarytowe bezpośrednio z terenu miejscowości gm.
Trzebielino.
12) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości
zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem wywozu, zawartym w
Załączniku nr 8 do SWIZ, z zastrzeżeniem, że odbiór ww. odpadów musi odbywać się w
godzinach 6.00 – 22.00. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody
Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmiany
harmonogramu do każdej miejscowości objętej odbieraniem odpadów komunalnych.
13) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji „reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości
odpadów zgodnie z harmonogramem, nie opróżnienie pojemników do segregacji
odpadów) w przeciągu 24 godzin od otrzymania telefonu lub e-maila od Zamawiającego.
O załatwieniu reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
14) W przypadku wyposażenia wskazanych miejscowości w pojemniki, o których mowa w pkt
4 – Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania pojemników w należytym stanie
technicznym, higienicznym poprzez ich dezynfekcję z częstotliwością, co najmniej raz na
kwartał, do oczyszczania miejsc postoju pojemników oraz opróżniania pojemników z
częstotliwością określoną w pkt 19.
15) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów
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zawierających informacje o:
 ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych [Mg],
 ilości odebranych odpadów szkła, w tym opakowań szklanych [Mg],
 ilości odebranych odpadów papieru i tektury [Mg],
 ilości odebranych odpadów ulegających biodegradacji[Mg],
 ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań
wielomateriałowych [Mg],
 ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,
przeterminowanych leków i chemikaliów [Mg],
 sposobach zagospodarowania ww. odpadów,
.
16) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których
zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane frakcje odpadów.
17) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych,
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do
wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”
regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn zm.).
18) W przypadku, gdy regionalna instalacja RIPOK ulegnie awarii lub nie będzie mogła
przyjmować odpadów z innych przyczyn, należy odpady komunalne dostarczyć do
zastępczej instalacji obsługi regionu.
19) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu gminy Trzebielino
odpadów komunalnych:
a) zmieszanych - bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych - raz w
miesiącu,
b) papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe po wypełnieniu lub 2 razy w miesiącu,
c) odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku (objazd po terenie gminy i zbiórka
bezpośrednio z miejscowości),
d) zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne – 1 raz w roku (objazd po terenie
gminy i zbiórka bezpośrednio z miejscowości),
20) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać regulamin utrzymania czystości i porządku
Gminy Trzebielino.
21) Wykonawca zobowiązany jest:
a) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do
odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
b) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz
danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady
komunalne,
c) zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i przed
rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie
czynników atmosferycznych na odpady,
d) wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
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satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie
danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników
zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. Systemy powinny umożliwiać
weryfikację zapisanych danych,
e) przechowywać w swojej siedzibie dane, o których mowa w pkt 21 pkt d przez okres
2 lat od dnia ich zapisania,
f) wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po
opróżnieniu pojemników,
g) zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały
aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym,
h) zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na
zewnątrz odpadów, podczas ich gromadzenia, przeładunku, a także transportu,
i)myć i dezynfekować pojazdy i urządzenia 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,
j)prowadzić dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach
dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i
urządzeń,
k) pojazdy mogą być wyposażone w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych,
22) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru
działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Trzebielino, zgodnie z
przepisami art. 9b Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),
23) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właścicieli nieruchomości
obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku
jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne
jako zmieszane oraz powiadomić o tym Zamawiającego, niezwłocznie, lecz nie później
niż w ciągu 7 dni, (zgodnie z protokołem, który będzie stanowił Załącznik nr 9 do SIWZ).
24) Wykonawca, stosownie do treści art. 9n Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
obowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi
Gminy Trzebielino w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego
dotyczy,
25) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w
przepisach Rozporządzenia 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 poz. 2167 z późn. zm.),
26) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do
wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja
2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu

4

Gmina Trzebielino
PNOŚ.271.14.2017.2
Załącznik Nr 5 do SIWZ

ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676 z późn. zm.).
27) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi
przepisami, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ponownego wykonania usługi
lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej, o której mowa
w załączniku nr 4 do SIWZ.
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