
ZAŁĄCZNIK NR  8 DO SIWZ 
 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub 
unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych 
pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, na których zamieszkują 
mieszkańcy, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów , dostarczenie pojemników i worków do 
obsługi zabudowy jednorodzinnej oraz kontenerów i pojemników do obsługi PSZOK w 
sposób zapewniający osiągnięcie 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.                  
z 2020r. poz.1439.) 
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U z 2020.797), 
-rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2028), 
-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 2016r. poz.2167), 
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U.                   
z 2017r. poz.2412), 
-uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r.                        
w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami 
-zgodny z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości                   
i porządku na terenie Gminy Rybno. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi wg klasyfikacji Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 
90511000-2 Usługi wywozu odpadów, 
90512000-9 Usługi transportu odpadów, 
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów, 
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami. 
34928480-6  Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 
  
W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przez pojęcie właściciela nieruchomości należy 
rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. 
 
1. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie pojemnikowo-workowy system 
zbiórki odpadów komunalnych: 
 



1.1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01): 
 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników   o 
pojemności 120l lub 240l a w przypadku przepełnienia pojemnika w workach o pojemności 
120l. 
 
Częstotliwość odbioru i wywozu niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych 
będzie nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października i nie 
rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie w okresie od  listopada do marca w godzinach  (7.00-20.00). 
Zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę, uzgodnionym  i 
zaakceptowanym przez Zamawiającego,  
  
1.2 Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady 
 (kody: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,15 01 07,  
20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 25,  20 01 39, 20 01 40,  20 01 99, 20 02 01). 
 
Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej 
będzie się odbywać w systemie workowym. Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości, 
selektywnie zebranych odpadów  komunalnych zapewnia Wykonawca w ilościach 
zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu. 
 
Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zbieranych selektywnie będzie  odbywać 
się według harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę w uzgodnieniu    z 
Zamawiającym, 
 
a)bioodpady- nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października                     
i nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie w okresie od listopada do marca,  w godz. 7.00-20.00) 
b) szkło -  nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie ,w godz. (7.00-20.00) 
c)  papier – nie rzadziej niż  1 raz na 4 tygodnie ,w godz. (7.00-20.00) 
d)  metale , plastik , opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie, w 
godz. (7.00-20.00) 
e) popiół – nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie w okresie od października do końca kwietnia , 
w godz. (7.00-20.00) 
f) Meble, odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony (ilość 4 szt.) ,  wystawione 
przez właścicieli przed nieruchomości będą odbierane co najmniej 2 razy w roku przez 
Wykonawcę   w ustalonych wcześniej terminach w godzinach (7.00-20.00) 
g) Zużyte baterie, akumulatory będą odbierane przez Wykonawcę 
 z wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Rybno na zgłoszenie telefoniczne o zapełnieniu 
pojemników. 
h) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1 raz na 4 tygodnie w godzinach  (7.00-20.00) 
 
1.3 Worki do segregacji odpadów powinny posiadać następujące parametry: 
 
a) materiał: folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, 
b) pojemność: minimalna pojemność: 120l., 
c) kolor: 
Wykonawca powinien zapewnić worki w  kolorach:  
      - worek niebieski  z napisem „Papier” 
      - worek zielony z napisem „Szkło” 
      - worek żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” 



      -  worek brązowy z napisem „ Bio” 
d) grubość: zapewniającej odpowiednią wytrzymałość mechaniczną worków, tj. co najmniej 
60 mikronów, 
e) Oznakowanie - worki winny być opatrzone nadrukiem jednostronnym, na jaki rodzaj 
odpadu są przeznaczone i zawierać informację jakie odpady winny być umieszczane w 
worku. Dodatkowo na workach może widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy. 
 
f) Worki do selektywnej zbiórki popiołu:  
 - materiał - dowolny, przystosowany do magazynowania tego rodzaju odpadu,  
 - pojemność - przystosowana do gromadzenia odpadów w ilości nie większej niż 25kg,  
 -oznakowanie - worki winny być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są 
przeznaczone; dodatkowo na workach może widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy. 
 
Dane ilościowe pozwalające ocenić (oszacować) wartość Zamówienia (nie stanowiące 
limitów zamówienia): 
 
Szacuje się, że na terenie gminy Rybno istnieje ok. 865  nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej. Powierzchnia Gminy Rybno wynosi 72,84 km 2; 
Gmina Rybno posiada na swoim terenie ok.100 km dróg. 
 
Ilość odpadów odebranych i zagospodarowanych z terenu Gminy Rybno  w 2020 roku . 

Rodzaj odpadów Kod odpadu  Masa odebranych 
odpadów * 

[Mg] 

Opakowania z papieru i tektury  15 01 01  9,84 

Opakowania z tworzyw sztucznych  15 01 02  48,70 

Opakowania ze szkła 15 01 07  56,80 

Zużyte opony 16 01 03 12,50 

Urządzenia zawierające freony  20 01 23* 1,85 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione  
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki  

 

20 01 35* 

1,1 

 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione  
w 20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35 

 

20 01 36 

3,12 

 

Inne niewymienione frakcje odpadów  
zbierane w sposób selektywny ( popiół ) 

         20 01 99 32,00 

Odpady ulegające biodegradacji (odpady 
zielone ) 

20 02 01  26,37 



Niesegregowane ( zmieszane ) odpady 
komunalne  

20 03 01  400,00 

Odpady wielkogabarytowe 
 

20 03 07 54,00 

 Razem              646,28 

 
UWAGA * - Zamawiający zastrzega sobie , że ilość i rodzaj odpadów odebranych   z terenów 
zamieszkałych Gminy Rybno w okresie objętym zamówieniem może ulec zmianie. Wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy będzie uzależniona od rzeczywistej ilości i rodzaju odebranych i 
zagospodarowanych w okresie objętych zamówieniem. 
 
Przedmiotem zamówienia nie jest objęte odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych  z terenu gminy z nieruchomości niezamieszkałych . 
 
Struktura mieszkańców Gminy Rybno  w zakresie postępowania z odpadami 
komunalnymi:  
 

L.p. Nazwa miejscowości Udział osób 
segregujących 

odpady 

% 

Udział osób, które  
zagospodarowują odpady w 
kompostownikach na terenie 

nieruchomości, którą 
zamieszkują  

% 

 Gmina Rybno  100,00 10,00 

 
    Liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne:  
 
 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba nieruchomości  

( liczba punktów odbioru  odpadów )* 

1. Gmina Rybno 865  (954) 

 
Uwaga* - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby punktów odbioru odpadów 
komunalnych. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie.                                
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 
 
Zapotrzebowanie na kosze o pojemności 120 litrów - 707 szt. oraz  240 litrów – 248  szt.             
( dotyczy zakresu I)  
 
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
 
2.1 W ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK 
odbierane będą następujące odpady:  



1. papier, tektura 
2. metale, 
3. tworzywa sztuczne, 
4. szkło, 
5. bioodpady, 
6. odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
7 chemikalia, 
8. odpady z tekstyliów i odzieży 
9. zużyte baterie i akumulatory, 
10. użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
11. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
12. odpady budowlane i rozbiórkowe, 
13. zużyte opony, 
14. odpady niebezpieczne 
 
2.2. Wykonawca wyposaża PSZOK w pojemniki ( dotyczy zakresu I ) 
 - KP 7  lub większy do KP 16 w zależności od potrzeb Zamawiającego w ilości 3 szt. 
w tym 2 zamknięte i 1 otwarty. 
- pojemnik 1100 l - 5 sztuk 
- pojemnik 240l  - 6 szt. 
- pojemnik na baterie i akumulatory - 2 szt. 
 
2.3.  Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie odebranych z PSZOK odpadów 
poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających 
wykonanie w/w czynności  tj. kart przekazania odpadów. 
 
2.4 Wykonawca zapewni systematyczny odbiór odpadów z PSZOK z taką częstotliwością , 
aby nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania. Odbiór odpadów  odbywać się                   
będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego Zamawiającego. 
 
2.5.Wykonawca jest również obowiązany prowadzić ewidencję odpadów komunalnych 
przyjętych do PSZOK od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rybno, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 Zamawiający zapewni punkt ważenia pojazdów  ( tj. Rybno, Aleja Kasztanowa 7, 96-514 
Rybno) w momencie odbioru odpadów z PSZOK zlokalizowanego na Oczyszczalni        
Ścieków w Rybnie ,  ul. Towarowa 8,  96-514 Rybno.  
Masa odpadów odebranych w PSZOK: 
Ilość odpadów komunalnych [ Mg ] odebranych z PSZOK  na podstawie sprawozdania za 
2019r. 
 
Kod odpadu 
 

Rodzaj odpadu Masa 
odpadów 
w 2019r. 

 
17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu , gruz ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

7,550 

20 03 07 
 

Odpady wielkogabarytowe 1,670 

Razem   
 

9,220 



 
   
   ZAKRES I  ZAMÓWIENIA 
                   
       Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki i worki, które zostaną 
ustawione w miejscach gromadzenia odpadów oraz w PSZOK  wskazanych przez 
Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. 
 
     ZAKRES II ZAMÓWIENIA 
          
     Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki (dla mieszkańców oraz PSZOK)  
zapewnia Zamawiający zaś worki  zapewnia Wykonawca. 
 

UWAGA ! 
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU ZAKRESU 
REALIZACJI USŁUGI PO OTWARCIU OFERT. 
 

Zamawiający informuje, iż jako priorytetowy traktuje zakres I zamówienia. Ten zakres zostanie 
przyjęty do realizacji, jeżeli oferta z zakresu I z najkorzystniejszym bilansem punktów 
uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert zmieści się w środkach jakie Zamawiający posiada 
w budżecie na ten cel ( lub do jakich będzie mógł zwiększyć budżet). 
 
3.  OBOWIĄZKI     WYKONAWCY    PRZED     ROZPOCZĘCIEM  

I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
 

3.1. Na  co  najmniej 10 dni   przed   rozpoczęciem    realizacji    zamówienia    Zamawiający 
dostarczy   Wykonawcy    wykaz   adresów    nieruchomości   objętych  umową   odbioru 
odpadów  komunalnych  oraz  miejsc  ich   gromadzenia,   a   także   ilość  i   pojemność 
pojemników przewidzianych do podstawienia. W dniu podpisania umowy zostanie 
przekazany Wykonawcy  wykaz nieruchomości. 
Na podstawie w/w wykazu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca opracuje 
harmonogram odbioru  wywozu odpadów na 2021 rok począwszy od I kwartału 2021r. nie 
później niż w ciągu 10 dni od podpisania umowy. W harmonogramie Wykonawca uwzględni 
termin ostatniego odbioru odpadów w ostatnim tygodniu miesiąca trwania umowy. – dotyczy 
I zakresu zamówienia. 
 
3.2. Na  co  najmniej 10 dni   przed   rozpoczęciem    realizacji    zamówienia    Zamawiający 
dostarczy   Wykonawcy    wykaz   adresów    nieruchomości   objętych  umową   odbioru 
odpadów  komunalnych  oraz  miejsc  ich   gromadzenia. Na podstawie w/w wykazu przed 
rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca opracuje harmonogram odbioru  wywozu 
odpadów na 2021 rok począwszy od I kwartału 2021r. nie później niż w ciągu 10 dni od 
podpisania umowy. W harmonogramie Wykonawca uwzględni termin ostatniego odbioru 
odpadów w ostatnim tygodniu miesiąca trwania umowy.  – dotyczy II  zakresu zamówienia. 
 
 



3.3. Wykonawca  ma  obowiązek wyposażenia  PSZOK oraz   właścicieli   nieruchomości   w 
niezbędne   pojemniki   i  worki   przed   pierwszym dniem obowiązywania umowy  na   
odbiór  i zagospodarowanie   odpadów    zawartej z Zamawiającym.   Wykonawca    
zobowiązany  jest  dostosować wielkość pojemników do ilości osób zamieszkujących 
poszczególne     nieruchomości.   Na  potwierdzenie  dostarczenia   pojemników Wykonawca    
przedłoży  Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą 
przekazania  i  podpisem właściciela bądź  jego  przedstawiciela. W przypadku   niemożności   
spełnienia   tego  warunku  z  przyczyn niezależnych od  Wykonawcy   wskaże   on   
Zamawiającemu te przyczyny  na   piśmie  i udokumentuje  ich zaistnienie.  Za    dowód     
mogą    być   uznane   wskazania urządzeń kontrolujących  czas i  przebieg  tras pojazdów 
takich jak GPS,  tachograf.  Za   przyczyny  niezależne  od   Wykonawcy    można    będzie   
uznać   w  szczególności 
 co najmniej  trzykrotne  niezastanie  właściciela  nieruchomości pod wskazanym adresem 
 w odstępach co najmniej 3 dniowych  w godzinach 7.00 - 20.00 –   dotyczy   I  zakresu  
zamówienia.  
a)   Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy w formie pisemnej, informację o 
zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów. 
b)  Wykonawca zobowiązany będzie do zabierania dostawionych przy pojemnikach worków 
w kolorze czarnym z odpadami komunalnymi (właściciele nieruchomości mają możliwość 
dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie 
miesiąca będzie niewystarczająca) oraz poinformowania Zamawiającego o miejscach odbioru 
tego rodzaju worków, w celu przeprowadzenia kontroli ilości osób zamieszkujących daną 
nieruchomość.                                                                                                                                         
c) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i transportu odpadów, również                              
w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości, z których są odbierane odpady komunalne  
będzie znacznie utrudniony z powodu remontów dróg, dojazdów itp. w takich przypadkach 
Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu 
umowy.                                                                                                                                                  
d) Wykonawca jest obowiązany do realizacji „reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości 
odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienie worków na odpady segregowane itp.) 
w przeciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od 
Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić  e-mailem do 
Zamawiającego. 
 
3.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych 
zawierających  informację  o  ilości   i   rodzaju   wydanych   pojemników  i  worków  w  
terminie 7  dni  roboczych dni  od  zakończenia  danego  miesiąca – dotyczy  I zakresu  
zamówienia. 
 
3.5. W   trakcie   wykonywania   umowy    Wykonawca   jest   zobowiązany  do wyposażenia,  
zgłaszanych   przez    Zamawiającego    miejsc    gromadzenia    odpadów   w  niezbędne 
pojemniki   nie   później  niż  w   ciągu   3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
Wykonawca  dokona  zmiany pojemnika na  mniejszy    lub   większy  na    wniosek osób  
 zamieszkujących  daną nieruchomość w  uzgodnieniu z   Zamawiającym - dotyczy   



 I zakresu zamówienia. 
 
3.6. W  trakcie  wykonywania   umowy    Wykonawca    jest    zobowiązany  do wyposażania 
 nieruchomości   w   worki   w   terminach    odbioru   poszczególnych   frakcji  odpadów 
 zbieranych   selektywnie,   w  ilości  co  najmniej   odpowiadającej   ilości   i   rodzajowi 
 odebranych worków z danej nieruchomości.  Wykonawca   nie   później  niż  w  ciągu  3 
 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego dostarczy do Urzędu Gminy  
  w Rybnie  zamówiony   rodzaj   i   ilość  worków  do  selektywnego gromadzenia   odpadów  
 
3.7. Wykonawca  odpowiada za informowanie mieszkańców Gminy Rybno  o  terminach 
 odbierania  poszczególnych  rodzajów   odpadów   komunalnych   oraz   o  zasadach   ich 
 selekcjonowania. W   tym   celu  Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządza 
 harmonogram  odbioru   odpadów   komunalnych.   Harmonogram  oraz    informacje    o 
 zasadach selekcjonowania   odpadów Zamawiający będzie publikowały na swojej stronie 
 internetowej.   
 
3.8. Wykonawca  odpowiada  za  stan  techniczny  i  sanitarny  pojemników  i  kontenerów do  
gromadzenia odpadów komunalnych. Na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do 
 ich  napraw,   systematycznych   konserwacji,  mycia    i    dezynfekcji   oraz      wymiany 
uszkodzonych lub zniszczonych pojemników – dotyczy I zakresu zamówienia. 
 
3.9 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zebrania   także   odpadów   leżących   obok   altanek  
 śmietnikowych  i  pojemników  jeśli  jest  to   wynikiem  jego  działalności.  Wykonawca 
 będzie  przekazywał  sprawozdania  z  wykonywanych  usług zgodnie z ustawą  z dnia 13   
 września 1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach  ( t. j. Dz. U. z 2020 r.          
  poz. 1439 ). 
 
3.10. Wykonawca  ubezpieczy    na   własny    koszt     pojemniki i zabezpieczy je  od  ryzyka 
 związanego z uszkodzeniem lub kradzieżą – dotyczy I zakresu zamówienia. 
 
3.11. Za szkody w majątku   Zamawiającego   lub  osób    trzecich    spowodowane  w  trakcie 
 odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 
3.12 Wykonawca jest  obowiązany do monitorowania  obowiązku  ciążącego   na  właścicielu         
 nieruchomości w  zakresie selektywnego zbierania odpadów. W  przypadku stwierdzenia    
 nieprawidłowości, Wykonawca  zobowiązany jest poinformować o zaistniałym fakcie na  
 piśmie w ciągu   2  dni  roboczych,  właściwą  komórkę  organizacyjną Urzędu Gminy 
 Rybno  wraz  z  dokumentacją   potwierdzającą  zaistniały  fakt  oraz  Zarządcę ww.  
  nieruchomości. Jako dokumentację potwierdzającą fakt gromadzenia odpadów w sposób 
  nieselektywny   przez   właściciela   nieruchomości    uznawane  będzie:   dokumentacja 
  fotograficzna,  informacja   na   piśmie,   w   której określone zostanie: data stwierdzenia 
  nieprawidłowości,  adres    nieruchomości,  rodzaj odpadów,   który   został   w   sposób 
   nieprawidłowy zgromadzony.  



  
3.13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust 4 pkt 4 u.p.z.p.: 
 

• Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ofercie wykonawcy 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

• Zatrudnienie wskazanych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy 
realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty 
rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanej w niniejszej umowie. 

• W przewidzianym powyżej terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zatrudnienie wskazanych osób oraz dokumenty 
potwierdzające status zatrudnionych osób. 

• Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań 
dotyczących zatrudnienia w/w osób. Wykonawca jest zobowiązany do składania 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na każde 
zgłoszenie Zamawiającego. 

 
3.14. Wykonawca zobowiązany jest do  przestrzegania   obowiązujących  w   trakcie   
trwania  umowy przepisów prawnych, a w szczególności: 
          a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t. j. Dz. U. z 2020.797 ), 
         b)  ustawy z dnia  13 września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach  

     ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 
         c) ustawy   z    dnia  29 lipca  2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym     
             ( t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1895 z póżn. zm. ),   
         d) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach ( t.j. Dz. U. z 2019 r.  
              poz. 521 z późn. zm. )   
         e) rozporządzenia   Ministra   Środowisko  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), 

        f) 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  r. poz. 2167 ), 

g)  rozporządzenia  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), 
 
3.15. Odpady   odebrane  od   właścicieli   nieruchomości  z   terenu gminy Rybno  
Wykonawca    zobowiązany  jest zagospodarować  w sposób zapewniający   osiągnięcie 
odpowiednich   poziomów  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  
 innym   metodami    oraz     ograniczenie    masy    odpadów  komunalnych ulegających 
 biodegradacji  przekazywanych  do  składowania  zgodnie   z  obowiązującym  prawem,  
 w   tym:  
 
   -  niesegregowane (zmieszane)   odpady  komunalne   przekazywać    bezpośrednio    do 
  instalacji  komunalnej, o której mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
  o odpadach ( t. j. Dz. U. z 2020.797),  zapewniającej przetwarzanie,  



  o którym mowa w art. 35 ust. 6   pkt 1,  z  zastrzeżeniem  art. 158 ust. 4 ww.  ustawy  o 
   odpadach  -  zgodnie   z   art.  9e   ust. 1  pkt 2   ustawy  z  dnia  13  września  1996r.                      
o   utrzymaniu czystości  i  porządku  w  gminach ( t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1439)   
   w związku z art. 29a  ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
   ( t. j. Dz. U. z 2020.797 ). 
 
   - selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  bezpośrednio  lub za pośrednictwem 
   innego  zbierającego  odpady   do   instalacji   odzysku  lub unieszkodliwiania odpadów, 
   zgodnie  z  hierarchią  sposobów  postępowania  z  odpadami, o  której  mowa w art. 17 
   ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach  ( t. j. Dz. U.  z 2020.797 ) -  zgodnie   z   art.  
9e   ust.  1  pkt 1   ustawy   z    dnia   13   września   1996  r.  o  utrzymaniu czystości                        
i  porządku  w  gminach ( t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1439 ). 
          
3.16. Dopuszcza  się   przekazywanie   niesegregowanych ( zmieszanych )   odpadów 
komunalnych za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23  ust.  10 
ustawy z   dnia    14  grudnia 2012 r. o odpadach ( t. j.  Dz. U. z 2020.797) -   zgodnie                      
z      art.  9e    ust.  1c    ustawy   z     dnia    13   września   1996  r.   o  utrzymaniu czystości       
i  porządku  w  gminach ( t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1439).  
         
3.17. Dopuszcza się      przekazywanie       niesegregowanych    (   zmieszanych   )    odpadów 
komunalnych  do  termicznego przekształcenia - zgodnie z art. 9e ust. 1d  ustawy z dnia 
 13 września 1996  r. o utrzymaniu czystości  i  porządku w  gminach ( t. j. Dz. U. z 2020 
  r. poz.1439 ). 
 
3.18. Wykonawca odpowiedzialny jest za:  
a) osiąganie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących  
frakcji odpadów komunalnych:  papieru,  metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
b) osiąganie poziomów recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia  i odzysku   
innymi metodami  innych  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i  rozbiórkowych  
stanowiących odpady komunalne,  
c) osiąganie   poziomów    ograniczenia    masy   odpadów   komunalnych    ulegających  
biodegradacji   przekazywanych   do   składowania,   z  uwzględnieniem poziomów  
 wskazanych odpowiednio w: 
  -  ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach  
  ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.  ),   
   - rozporządzeniu   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 ), 
   - rozporządzeniu  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 ). 
 
3.19. Wykonawca  ma obowiązek wskazać  w ofercie  instalacje, w szczególności instalacje 
komunalne, do których przekazywać będzie odpady komunalne odebrane od właścicieli 
nieruchomości  i z PSZOK. W przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów  
selektywnie zbieranych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego odpady. 
 



3.20.  Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli   
 nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy. 
 
3.21. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym Umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.  
3.22. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowej i 
jakościowej odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencja odpadów powinna być 
prowadzona z zastosowaniem następujących dokumentów  
a) karty przekazania odpadów zgodnie z art. 67 i 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 

odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 701 z późn. zm.). Kartę przekazania odpadów 
sporządza Wykonawca. Karty przekazania odpadów należy sporządzić i przekazać 
niezwłocznie Zamawiającemu po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy; 

b) sprawozdań o których mowa w art. 9 n ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach; 

c) innych informacji niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji 
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i ewentualnych innych 
sprawozdań, których obowiązek sporządzania może zostać nałożony na zamawiającego 
w trakcie realizacji zamówienia. 

3.23 Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów 
miesięcznych zawierających informację o ilości i adresach dostarczonych i odebranych 
pojemników na odpady z nieruchomości oraz wykaz nieruchomości, z których nie 
odebrano odpadów komunalnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w terminie 
10 dni roboczych dni od zakończenia danego miesiąca. 

3.24  Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK: 

 
. W zakresie transportu odpadów komunalnych: 
a) zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, a także w dni 

robocze w godzinach od 20.00 do 7.00, 
b) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę, 
c) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych przy pomocy 

specjalistycznych pojazdów spełniających wymagania określone  przepisami ustawy z 
dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U z 2019r 
poz.2010 z późn.zm) , w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 
2013r. w sprawie szczegółowych wymagań  w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli  nieruchomości (Dz.U z 2013r.poz.122) , w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2016r poz. 2022 z późn.zm) . 

Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska. 
a)  Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami 
prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi. 



b)  Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 
porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 
wysypanymi                             z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie 
realizacji usługi wywozu.  

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 formalno-
prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu  
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. 

d) . Wykonawcę obowiązuje: 
-  zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 
-  zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych. 
 
   Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 
 a). W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie dokonuje segregacji 

odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zaistnienia opisanej sytuacji do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej, o 
niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. 
Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację w formie 
fotografii nieruchomości  i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia.  

b). Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości (adres 
nieruchomości , na której odpady komunalne są zbierane w sposób niezgodny z ww. 
przepisami, 

      - datę oraz opis zdarzenia, 
      - dokumentację fotograficzną , dowodzącą ,że odpady są zbierane w sposób niewłaściwy 
     i w jakim dniu doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 
 3.25   Inne obowiązki Wykonawcy: 
 a) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, nie powodujący niepotrzebnych 

przeszkód oraz niedogodności dla mieszkańców gminy Rybno. 
b) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, 

dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe                                               
i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak                  
w złożonej  w postępowaniu przetargowym ofercie, 

c) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież 
ochronną z widocznym logo firmy, 



d) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd                      
do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych 
remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych itp. W takich 
przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów 
realizacji przedmiotu umowy, 

e) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

f) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających 
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 
wymaganiami i przepisami prawa, 

g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na 
mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu 
umowy, 

h) wykonanie przy współpracy Gminy co najmniej jednej w trakcie trwania umowy akcji 
edukacyjno-informacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  na  
terenie Gminy Rybno. 
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