
OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – załącznik nr 4  do ogłoszenia nr RGNiOŚ.7031.7.U.2017    
 

1. Nazwa zadania:

"Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  niezamieszkałych, położonych w 
granicach administracyjnych Gminy Oleśnica w roku 2017  w terminei od 02.05.2017 r. do 31.12.2017 r. "

2. Przedmiot i zakres zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest  odbiór i transport odpadów komunalnych od właśćicieli nieruchomości 
niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Oleśnica.

2.2. Zakres zamówienia obejmuje:

1)  odbiór odpadów komunalnych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) w sposób umożliwiający ważenie odpadów w miejscu odbioru,
b) segregowanych, w tym:
- opakowań z paieru i tektury,
- opakowań z tworzyw sztucznych,
- opakowań ze szkła,
c) wielkogabarytowych,
d) zużytych opon,
e) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
f) odpadów biodegradowalnycyh;

2) transport odebranych odpadów do miejsca zbierania odpadów komunalnych, to jest:  na teren działki nr 
74/2 i 74/3 obręb Smolna, zgodnie z Decyzją Starosty Oleśnickiego nr SR.6233.43.2014 z dnia 14 listopada 
2014 r. Odpady, dostarczone do w/w miejsca zbierania, będą ważone i przekazywane do odzysku i 
unieszkodliwienia do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa posiadającego status regionalnej 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.  

3) przedkładanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów o ilości odebranych odpadów oraz kart 
przekazania odpadu do RIPOK;

4) bieżące monitorowanie poprawności sposobu gromadzenia i segregowania opadów przez właścicieli 
nieruchomości, dokumentowanie pisemne stwierdzonych nieprawidłowości i przekazywanie informacji o ich 
stwierdzeniu Zamawiającemu;

2.3. Charakterystyka Gminy:

1. Liczba  nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem odbioru odpadów komunalnych wg stanu na 
dzień: 30.03.2017 r. - 178
2) Liczba innych nieruchomoci niezamieszkałych objętych systemem odbioru odpadów komunalnych wg 
stanu na działń: 30.03.2017 r. - 174, w tym:
1. świetlic wiejskich – 23
2. Gminny Ośrodek Kultury Z/S W Ligocie Polskiej – 1
3. Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury w Boguszycach 102a – 1
4. Szkoły i Przedszkola położone na terenie Gminy Oleśnica – 8/6
5. Boiska sportowe – 27
6. Place zabaw – 29
7. Cmentarze – 10/9
8. Parki wiejskie – 3



9. Przystanki autobusowe – 71
10. Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne  Boguszyce 118 a- 1 
Uwaga! Liczba nieruchomości, jak też liczba podmiotów objętych systemem może ulegać zmianie w okresie 
realizacji przedmiotu zamówienia.

2.4. Odbiór odpadów komunalnych:

a) Ilość odpadów komunalnych podlegających odbiorowi  określa się według  posiadanych  pojemników   o 
pojemności   wskazanych w złożonych złożonych deklaracjach  - 101 570 l / miesięcznie  

b) Rodzaj odpadów, częstotliwość, miejsca odbioru

1)  rodzaj odpadu i częstotliwość odbioru:

1. odpady komunalne zmieszane – z terenu nieruchomości  niezamieszkałych - dwa razy w miesiącu 
kalendarzowym w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu 
2. odpady komunalne segregowane - z terenu nieruchomości niezamieszkałych - dwa razy w miesiącu 
kalendarzowym w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu 
3. odpady  biodegradowalne  - z terenu nieruchomości  niezamieszkałych  jeden raz w  miesiącu w okresie 
od kwietnia do listopada włącznie – w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu 
4. meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - z terenu 
nieruchomości  niezamieszkałych -  raz w  miesiacu okresie obowiązywania umowy- w terminie wynikającym 
z przyjętego harmonogramu 

2) Wykonawca jest zobowiązany do  przekazania Zamawiającemu  harmonogramu, przed podpisaniem 
umowy . Każdorazowa zmiana harmonogramu odbioru odpadów wymaga akceptacji ze strony 
Zamawiającego .

3) Wywóz odpadów powinien odbywać się z częstotliwością nie mniejsza niż w harmonogramie w taki
sposób aby miejsca gromadzenia odpadów nie były przepełnione.

4) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie będzie
możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie
każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na
wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych
terminów ich odbioru. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę w innym dniu, powiadamiając
włascicieli  nieruchomości  o innym terminie odbioru odpadów.

5) W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsc po odbiorze
odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu pojemników  w przypadku jego 
zanieczyszczenia). Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów
segregowanych do zmieszanych wynikającym z niedopełnienia przez  własciciela  nieruchomości , 
obowiązku selektywnegozbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentację (np. 
oświadczenie, notatka,dokumentacja fotograficzna) umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji 
administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. Wykaz numerów identyfikacyjnych nieruchomości 
wraz dokumentacjąpoświadczającą nieprawidłową segregację odpadów, Wykonawca przekaże niezwłocznie 
Zamawiającemu.

6) W przypadku uszkodzenia pojemnika  przez Wykonawcę zobowiązany jest do jego naprawy lub wymiany.

7) Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady z każdej nieruchomości niezamieszkałej
zlokalizowanej na terenie gminy :
a) w sposób nie zakłócający wypoczynku nocnego:
b) niezależnie od warunków atmosferycznych;
c) pojazdami przystosowanymi do odbioru poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający



mieszanie odpadów.

8) W trakcie obowiązywania umowy przewiduje się wzrost do 20 % - liczby nieruchomości i punktów
wywozowych  w okresie, na jaki zawarto umowę. 
W przypadku rozszerzenia listy o punkty wywozowe , wykonawca będzie zobowiązany  do dokonywania 
odbioru odpadów z tych nieruchomości, począwszy od tygodnia następnego po tygodniu, w którym 
Zamawiający powiadomił Wykonawcę o złożeniu deklaracji.

9) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw, szkód wyrządzonych
podczas i w związku z zakresem wykonywanej usługi oraz ponosi pełna odpowiedzialność wobec
Zamawiającego i osób trzecich za powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
szkody.

10) Podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odpadów do RIPOK - Zakład 
Zagospodarowania Odpadów Olszowa w m.Olszowa, gm.Kępno, poprzez ich dostarczenie do  miejsca 
zbierania odpadów komunalnych, to jest:  na teren działki nr 74/2 i 74/3 obręb Smolna, zgodnie z Decyzją 
Starosty Oleśnickiego nr SR.6233.43.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Uwaga!

Ilości nieruchomości oraz punkty odbioru odpadów podane powyżej sporządzono na dzień ogłoszenia
postępowania przetargowego. Wykazy nieruchomości objęte przedmiotem zamówienia zostaną
przekazane wykonawcy- po wyborze oferty ,przed podpisaniem umowy. 

c) Określenie terminu  i jakości świadczenia usługi:

 1. Zamówienie obejmuje okres od 02.05.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Obowiązki wykonawcy w zakresie sprawozdawczości.
1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów
zawierających dane o:
a) ilości odebranych odpadów zmieszanych i segregowanych z podziałem na poszczególne frakcje
w Mg,
b) wykazie nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne oraz karty przyjęcia
odpadów, wystawionej przez prowadzącego instalacje o której mowa w pkt. 2.4. lit.b p.pkt.10,
2) Raport miesięczny będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonaną w danym
miesiącu usługę.
3) Wykonawca jest zobowiązany również do przedkładania sprawozdań, o których mowa w art.9 n
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Inne wymagania  : Wykonawca  z dniem 02.05.2017 r.  musi spełniać  szczegółowe  wymagania 
dla podmiotu  odbierajacego  odpady komunalne zgodnie z  Rozporzadzeniemj Ministra 
Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.  (Dz.U,.z dnia 25 stycznia 2013 r. poz 122)

Załączniki:

1. Uchwał a  Rady Gminy Oleśnica w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica


