
 
OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – załącznik nr 6 do  SIWZ     

  
 
1. Nazwa zadania: 
 
"Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Oleśnica w okresie od 01.01.2017r. 
do 30.04.2017r. " 
 
2. Przedmiot i zakres zamówienia: 
 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest  odbiór i transport odpadów komunalnych od właśćicieli nieruchomości 
zamieszkałych i 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 zielonych; 
 
2) wyposażenie na czas trwania umowy właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 
pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych; 
 
3) wyposażenie na czas trwania umowy właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki o poj. 120 l 
przeznaczone do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 
* w kolorze żółtym na tworzywa sztuczne 
* w kolorze zielonym na szkło 
* w kolorze niebieskim na makulaturę 
 
4) wyposażenie na czas trwania umowy właścicieli nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych oraz 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów, w tym: 
- na towrzywa sztuczne 
- na szkło 
- na makulaturę 
 
5) usuwanie odpadów komunalnych i gruzu z terenu nieruchomości gminnych z miejsc nieprzeznaczonych 
na ich składowanie oraz innych opadów w przypadku zagrożenia epidemiologicznego – w miarę potrzeb, nie 
więcej jednak niż do 50 Mg w okresie trwania umowy w terminie 7 dni od daty wydania zlecenia usunięcia 
odpadów przez Zamawiającego; 
 
6) 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,  wymienionej w pkt. IX w Załączniku nr 2 do uchwały Nr 
XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania 



Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujacy się w miejscowości Smolna nr 150 czynny jest w dni 
robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. 
 
7) przedkładanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów o ilości odebranych odpadów oraz kart 
przekazania odpadu do RIPOK; 
 
8) 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: 
a) liczba mieszkańców gminy według stanu na dzień 08.11.2016 r. - 13.062 (zameldowanych na stałe i 
czasowo). 
b) liczba sołectw: 29 
c) Liczba nieruchomości objętych systemem odbioru odapdów komunalnych – 4322 
d) Liczba  gospodarstw domowych objętych systemem odbioru odpadów komunalnych według stanu na 
dzień: 08.11.2016 r. - 3965 , z czego: 
 

Lp. Określenie rodzaju 
gospodarstwa 

Ilość gospodarstw, które 
zadeklarowały 
segregowanie odpadów 

Ilość gospodarstw, 
które nie 
zadeklarowały 
segregacji 

Ilość całkowita 

 1. Gospodarstwa jednoosobowe 407 189 596 

 2. Gospodarstwo dwuosobowe 837 133 970 

 3. Gospodarstwo trzyosobowe 821 79 900 

 4. Gospodarstwo 
czteroosobowe 

789 47 836 

 5. Gospodarstwo 
pięcioosobowe 

367 17 384 

 6. Gospodarstwo 
sześcioosobowe lub większe 

271 8 279 

   Suma gospodarstw 3965 

 
e) Liczba innych nieruchomoci niezamieszkałych objętych systemem odbioru odpadów komunalnych wg 
stanu na działń: 08.11.2016 r. - 352, w tym: 
1. świetlic wiejskich – 23 
2. Gminny Ośrodek Kultury Z/S W Ligocie Polskiej – 1 
3. Biblioteka + Przedszkole Gminnego Ośrodka Kultury w Boguszycach 102a – 1 
4. Szkoły i Przedszkola położone na terenie Gminy Oleśnica – 5 
5. Boiska sportowe – 27 
6. Place zabaw – 37 
7. Cmentarze – 10 
8. Parki wiejskie – 3 
9. Przystanki autobusowe – 71 
10. Gminny Ośrodek Kultury w Boguszycach 118a  (Kuźnia) - 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 ilości odebranych odpadów w 
roku 2015 oraz według ilości odebranych odpadów  za 3 kwartały br., w tym: 
 

Lp. Rodzaj odpadu Jednostka 
miary - 
Mg 

Ilość odebranych 
odpadów w roku 
2015 

Ilość 
odebranych 
odpadów w 
okresie: 
01.01.2016r. - 
30.09.2016r. 

Kod 
odpadu 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

Mg 2495,3 2086,17 200301 

2. Odpady komunalne segregowane – 
papier i tektura 

Mg 41,4 52,36 150101 

3. Opakowania z tworzyw sztucznych Mg 262,2 169,59 150102 

4. Opakowania ze szkła Mg 284,9 195,72 150107 

5. Odpady wielkogabarytowe Mg 60,2 49,75 200307 

6. Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 
200121,200123 i 200135 

Mg 2,1  200136 

7. Zużyte opony Mg 23,8  160103 

8. Odpady ulegające biodegradacji Mg 9,4 17,5 200201 

 

b) Rodzaj odpadów, częstotliwość, miejsca odbioru 

1)  rodzaj odpadu i częstotliwość odbioru: 

1. odpady komunalne zmieszane – z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - dwa razy w 
miesiącu kalendarzowym w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu 
2. odpady komunalne segregowane - z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - dwa razy w 
miesiącu kalendarzowym w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu 
3. odpady zielone - z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – w miesiącu kwietniu 
4. meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - z terenu 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – 1 raz w okresie obowiązywania umowy- w miesiącu 
kwietniu 
 
2) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego harmonogramu odbioru odpadów, na 
podstawie przekazanych wykazów i przekazania Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy oraz 
dostarczenia harmonogramu właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych najpóźniej do 
dnia  23 grudnia 2016  r. 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 
mieszkańców 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 lub worków z 
odpadami w przypadku jego zanieczyszczenia). Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów 
segregowanych do zmieszanych wynikającym z niedopełnienia przez mieszkańca obowiązku selektywnego 
zbierania 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 dokumentacją 
poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów, Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu. 
 
6) W przypadku uszkodzenia pojemnika Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawy lub wymiany. 
 
7) Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady z każdej nieruchomości zamieszkałej i 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 przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na 
pojemnikach na odpady zmieszane, pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki odpadów 
naklejek z napisem: ZŁA SEGREGACJA. 
 
9) W trakcie obowiązywania umowy przewiduje się wzrost do 20 % - liczby nieruchomości i punktów 
wywozowych oraz liczby pojemników w okresie, na jaki zawarto umowę. 
W przypadku rozszerzenia listy o punkty wywozowe , wykonawca będzie zobowiązany do 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki oraz dokonywania odbioru odpadów z tych nieruchomości, 
począwszy od tygodnia następnego po tygodniu, w którym Zamawiający powiadomił Wykonawcę o 
złożeniu deklaracji. 
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przekazywania drogą mailową potwierdzenia dostarczenia 
pojemników oraz worków na nieruchomości z nowych deklaracji zgłaszanych przez Zamawiającego. 
 
10) Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego drogą mailową o przypadkach nie 
wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych, 
odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych w terminie podanym w harmonogramie odbioru 
odpadów z terenu gminy Oleśnica. 
 
11) Każdorazowo po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących wystawionych do odbioru 
odpadów Wykonawaca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego drogą mailową. 
 
12) Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw, szkód 
wyrządzonych podczas i w związku z zakresem wykonywanej usługi oraz ponosi pełną odpowiedzialność 
wobecZamawiającego i osób trzecich za powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia szkody. 
 
13) Podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odpadów do RIPOK - Zakład 
Zagospodarowania Odpadów Olszowa w m.Olszowa, gm.Kępno – instalacji wymienionej w pkt. IX w 
Załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 
roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-
2017 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 i stanowić będą podstawę do 
opracowania szczegółowego harmonogramu odbioru odpadów . 
 
c) Określenie terminu świadczenia usługi: 

 Zamówienie obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. 
d) Opis pojemników i worków, w które wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć 
właścicieli nieruchomości: 

1) Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w 
pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, w tym: 
a) nieruchomości zamieszkałe - odpady zmieszane, pojemniki – 3425 szt, w tym: 
- o poj. 110 l - szt. 623, 
- o poj. 120 l- szt. 1820, 
- o poj. 240 l – szt. 980, 
- o poj. 1100 l – szt.2, 
 
zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy 
 
b) nieruchomości zamieszkałe – wielorodzinne – wspólnoty mieszkaniowe w pojemniki na odpady 
zmieszane i segregowane  o poj. 240 l -  12 szt., w tym: 10 szt. na odpady segregowane, o poj. 1100 l – 143 
szt., w tym: 66 szt. na odpady segregowane - zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy 
 
c) nieruchomości niezamieszkałe – w pojemniki na odpady zmieszane i segregowane, w tym: 
- o poj. 110 l – szt. 127 oraz na odpady segregowane – szt.4, 
- o poj. 120 l. - szt. 55 na odpady zmieszane, segregowane – szt. 6, 
- o poj. 240 l. - szt. 56 na odpady zmieszane, segregowane -  szt. 4, 
- o poj. 1100 l. - szt. 62 na odpady zmieszane, segregowane – szt. 4, 
- 2,5m³ – szt. 1 na odpady zmieszane, 
- KP7 – szt.3 na odpady zmieszane 
zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
 
2) Dostarczane przez Wykonawcę pojemniki muszą odpowiadać obowiązującym normom, 
znajdować się w nienagannym stanie technicznym i estetycznym kwalifikującym pojemnik do 
użytkowania przez właściciela nieruchomości. Pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów 
muszą jednoznacznie wskazywać rodzaj odpadu, na jaki są przeznaczone. 
 
3) Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości 
zamieszkałych w worki o poj. 120 l do selektywnej zbiórki odpadów w szacunkowej ilości: 
- w kolorze żółtym na tworzywa sztuczne- 31.720 szt. 
- w kolorze zielonym na szkło – 31.720 szt. 
- w kolorze niebieskim na makulaturę- 31.720 szt.; 
 
4) Dostarczane nowe worki do segregacji odpadów segregowanych powinny odpowiadać 
następującym wymogom: 
a) na tworzywa sztuczne – worki w kolorze żółtym z folii LDPE o poj. 120 l z opisem określającym 
przeznaczenie worka tj. „Plastik”, 
b) na szkło - w kolorze zielonym z folii LDPE o poj. 120 l z opisem określającym przeznaczenie worka tj. 



„Szkło”, 
c) na makulaturę – w kolorze niebieskim z folii LDPE o poj. 120 l z opisem określającym przeznaczenie worka 
tj. „Makulatura”, 
 
3. 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. 
 
4. Wyposażenie w pojazdy. 
1. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy musi dysponować: 
1) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych z pojemników o poj. 110 l, 120 l, 240 l, 2,5 m³, 1100 l, kontenerów oraz o 
pojemności 7 m³ 
2) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych z pojemników o poj. 110 l, 120 l, 240 l, 2,5 m³ oraz worków z folii LDPE o poj. 120 l, 
w tym : jeden samochód z własnym urządzeniem załadowczym ( HDS) 
3) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej do odbioru 
przedmiotów wielkogabarytowych oraz zużytych opon. 
4) co najmniej jednym pojazdem do dostarczania pojemników lub worków dla właścicieli 
nieruchomości. 
2. Pojazdy do wykonywania przedmiotu umowy winny być we właściwym stanie technicznym oraz 
wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, 
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 
o położeniu pojazdu i miejscach postoju pojazdu oraz system czujników zapisujących dane o 
miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – 
umożliwiający weryfikacje tych danych(ewidencja). 
 

 

Załączniki: 

1. Uchwała Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

2. Uchwała Nr XXI/136/16 Rady Gminy Oleśnica w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica 

3. Uchwała Nr XXI/137/16 Rady Gminy Oleśnica w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 

 


