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ZAŁĄCZNIK NR 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym: odbieranie, załadunek, 

transport,  przekazanie  do  miejsca  unieszkodliwiania  i  odzysku  odpadów wraz  z 
uiszczaniem opłat w miejscu przekazania odpadów) z terenu gminy Trzcianka od 
właścicieli  nieruchomości,  w  których  zamieszkują  mieszkańcy,  w  sposób 
zapewniający osiągnięcie  odpowiednich  poziomów recyklingu,  przygotowania  do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie 
z:
1.1. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
1.2. ustawą  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w 

gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r., poz 87),
1.3. rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013r.  w  sprawie 

szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),

1.4. rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  maja  2012  r.  w  sprawie 
poziomów recyklingu,  przygotowania  do ponownego użycia  i  odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),

1.5. rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  maja  2012  r.  w  sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz obliczania poziomu ograniczania masy 
tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676),

1.6. uchwałą  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  nr  XXV/440/12  z  dnia  27 
sierpnia  2012  r.  w  sprawie  uchwalenia  Planu  gospodarki  odpadami  dla 
województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017,

1.7. uchwałą  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  nr  XXV/441/12  z  dnia  27 
sierpnia  2012  r.  w  sprawie  wykonania  Planu  gospodarki  odpadami  dla 
województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017,

1.8. uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z 14 marca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia  „Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy 
Trzcianka” oraz uchwały nr LVI/389/14 Rady Miejskiej Trzcianki z 30 stycznia 
2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
14 marca 2013 r.  w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości  i  
porządku  na  terenie  gminy  Trzcianka”,   a  także  uchwała  Nr  V/35/15  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  12  lutego  2015  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XLI/263/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  14  marca  2013  r.  w  sprawie 
uchwalenia  „Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy 
Trzcianka” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz 3212, z 2013 r. poz 3234, z 2014 r. 
poz 2104, z 2015 r. poz. 1175)

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odbierania  i  zagospodarowania  całej  ilości 
wszystkich  rodzajów  odpadów  komunalnych  zebranych  przez  właścicieli 
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  tj.  zmieszanych  odpadów 
komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny, w skład których, 
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w szczególności wchodzą:
2.1. papier,
2.2. metal,
2.3. tworzywa sztuczne,
2.4. szkło,
2.5. opakowania wielomateriałowe,
2.6. przeterminowane leki i chemikalia,
2.7. zużyte baterie i akumulatory,
2.8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2.9. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2.10. odpady budowlane i rozbiórkowe,
2.11. zużyte opony,
2.12. odpady biodegradowalne, w tym zielone,
2.13. inne  nie  wymienione  powyżej  odpady  powstające  w  gospodarstwach 

domowych,  np.:  niewykorzystane farby,  lakiery,  kleje,  żywice,  rozpuszczalniki 
oraz opakowania po tych środkach.

Tabela 1. Liczba mieszkańców zameldowanych w poszczególnych miejscowościach gminy 
Trzcianka (wg stanu na 31.12.2014 r.) 

Miejscowość Liczba mieszkańców

TRZCIANKA 17217

BIAŁA 1018

BIERNATOWO 215

DŁUŻEWO 88

GINTEROWO 4

GÓRNICA 143

KADŁUBEK 84

KĘPA 55

ŁOMNICA 219

ŁOMNICA PIERWSZA 35

ŁOMNICA-FOLWARK 44

ŁOMNICA-MŁYN 3

NIEKURSKO 434

NOWA WIEŚ 355

OSINIEC 68

POKRZYWNO 252

PRZYŁĘG 9

PRZYŁĘKI 307
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RADOLIN 408

RUDKA 71

RUNOWO 363

RYCHLIK 391

SARCZ 122

SIELDISKO 980

SMOLARNIA 111

STOBNO 627

STRADUŃ 304

TERESIN 128

WAPNIARNIA PIERWSZA 99

WAPNIARNIA TRZECIA 111

WRZĄCA 157

RAZEM 24423

Tabela  2.  Liczba  gospodarstw  domowych  oraz  sposób  gromadzenia  odpadów 
komunalnych

Typ zabudowy
Zbiórka selektywna Zbiórka nieselektywna

Ilość gosp. dom. Ilość gosp. dom.

Zabudowa jednorodzinna 3009 502

Zabudowa wielorodzinna 3962 19

Łącznie 6971 521
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Tabela 3. Ilości  odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Trzcianka w 2013 
roku

2013 rok

Odpady 
komunalne z 

nieruchomości 
zamieszkałych 

oraz 
niezamieszkałych

Odpady 
komunalne z 

nieruchomości 
zamieszkałych 

oraz 
niezamieszkałych

Odpady 
komunalne z 

nieruchomości 
zamieszkałych 

Odpady komunalne 
z nieruchomości 
zamieszkałych 

Rodzaj odpadu I kwartał* II kwartał* III  kwartał IV kwartał

Odpady 
zmieszane 1001,91 Mg 1048,46 Mg 1 104,16 Mg 1100,68Mg

Odpady 
opakowaniowe 38,35 Mg 58,15 Mg 80,10 Mg 39,24Mg

Odpady szkła 45,1 Mg 47,48 Mg 42,76 Mg 24,96 Mg

Odpady 
Biodegradowalne 20,26Mg 65,02Mg 8,06 Mg 55,86Mg

* I i II kwartał 2013 roku dotyczy  ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli  nieruchomości  
zamieszkałych i niezamieszkałych, natomiast III i IV kwartał 2013 roku dotyczy ilości odpadów komunalnych 
odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Tabela  4.  Ilość  odpadów  komunalnych  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych w 2014 roku.

2014 rok

Odpady 
komunalne z 

nieruchomości 
zamieszkałych 

oraz 
niezamieszkałych

Odpady 
komunalne z 

nieruchomości 
zamieszkałych 

oraz 
niezamieszkałych

Odpady 
komunalne z 

nieruchomości 
zamieszkałych 

Odpady 
komunalne  z 

nieruchomości 
zamieszkałych 

Rodzaj odpadu I kwartał II kwartał III  kwartał IV kwartał

Odpady 
zmieszane 987,7 Mg 1071 Mg 1066,6 Mg 1060,1

Odpady z 
tworzyw 
sztucznych oraz 
papier i tektura

76,8 Mg 77,2 Mg 44,94 Mg 76,8 Mg

Odpady szkła 59,9 Mg 60,8 Mg 43,5 Mg 42,0 Mg

Odpady 
Biodegradowalne 27,6Mg 130,7Mg 130,2 Mg 114,5 Mg

3. Określona w tabeli  2   liczba gospodarstw domowych oraz sposób gromadzenia 
odpadów podano w oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości deklaracje. 
Dane  dotyczące  ilości  odpadów  komunalnych  zebranych  od  właścicieli 
nieruchomości podano w oparciu o sprawozdania otrzymane od firm prowadzących 
wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Trzcianka w 2013 roku i  2014 
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roku.

4. Wykonawca  zobowiązany jest  w  trakcie  realizacji  umowy do  objęcia  systemem 
odbioru i zagospodarowania odpadów (wyposażanie w pojemniki lub worki zgodnie 
ze  wskazaniem  zamawiającego,  odbiór  odpadów  zgodnie  z  ustalonym 
harmonogramem  jak  dla  nieruchomości  o  podobnym  charakterze)  wszystkich 
nowych  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  zgłaszanych  przez 
zamawiającego, począwszy od pierwszego tygodnia następującego po tygodniu, w 
którym zamawiający dokonał zgłoszenia.

5. Wykonawca kalkulując cenę powinien wziąć pod uwagę fakt, że w trakcie realizacji 
zamówienia liczba gospodarstw oraz sposób gromadzenia przez nie odpadów a 
także  ilość  zbieranych  odpadów może  ulec  zmianie,  co  nie  będzie  skutkowało 
zwiększeniem wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych 
na  terenie  wszystkich  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy,  w 
pojemnikach  o  pojemności  60,  110,  120,  240,  1.100  litrów  oraz  workach 
polietylenowych i polipropylenowych. 

7. Wykonawcę  obowiązuje  zakaz  mieszania  selektywnie  zebranych  odpadów 
komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości  oraz  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  różnych 
rodzajów ze sobą.  Zakaz mieszania odpadów z nieruchomości  zamieszkałych z 
odpadami z nieruchomościami niezamieszkałymi, a także z odpadami z terenu innej 
gminy. Wykonawca zobowiązany jest także do odbierania odpadów, które zostały 
przygotowane  przez  właściciela  nieruchomości  do  odbioru  niezgodnie  z 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odbierania  przeterminowanych  leków  ze 
specjalistycznych  pojemników  znajdujących  się  w  aptekach  zlokalizowanych  na 
terenie  Gminy  Trzcianka,  w  terminie  nie  dłuższym  niż  5  dni,  licząc  od  dnia 
telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego.  Wykaz aptek zawiera tabela 5. 
Zamawiający zastrzega prawo modyfikacji wykazu, o którym mowa w tabeli 5.

Tabela 5. Wykaz aptek na terenie miasta Trzcianki 
Nazwa apteki Adres 

REMEDIUM Ul. Kościuszki, Trzcianka

POD JASKÓŁKĄ Os. XXV-lecia, Trzcianka

PRZY RYNKU Pl. Pocztowy, Trzcianka

ALFA Ul. Matejki, Trzcianka

POD ZŁOTYM LWEM Ul. Staszica, Trzcianka

PRZYJAZNA Os. Słowackiego, Trzcianka
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9. Zamawiający zapewnia pojemniki na przeterminowane leki. W przypadku otwarcia 
na terenie Gminy Trzcianka nowej apteki wyposażonej w specjalistyczny pojemnik 
na  przeterminowane  leki,  zamawiający  poinformuje  o  tym  fakcie  wykonawcę  a 
wykonawca będzie  miał  obowiązek opróżniania  pojemnika  w terminie,  o  którym 
mowa powyżej.

10.Wykonawca zobowiązany jest odbierać zużyte baterie i  akumulatory (do sprzętu 
elektronicznego) z punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie Gminy Trzcianka, o 
których  mowa  w  tabeli  6,  w  terminie  nie  dłuższym  niż  5  dni,  licząc  od  dnia 
zgłoszenia  telefonicznego  przez  Zamawiającego.  Zapewnienie  pojemników  na 
zużyte  baterie  i  akumulatory  leży  po  stronie  zamawiającego.  Zamawiający 
zastrzega  prawo  modyfikacji  wykazu  oraz  zwiększenia  ilości  punktów zbiórki,  o 
których mowa w tabeli 6.

Tabela 6. Lokalizacja punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów
Nazwa punktu zbiórki Adres 

Siedziba SMLW przy Lubmorze Os. Słowackiego 35/1, Trzcianka

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Chopina 36, Trzcianka

Szkoła Podstawowa w Rychliku Rychlik 16

Szkoła Podstawowa w Białej ul. Radolińska 9,m Biała

Siedlisko Sklep spożywczy

Przyłęki Kościół / Szkoła

Pokrzywno Sala wiejska Pokrzywno

Straduń Straduń 35A

Smolarnia Smolarnia 13

Biernatowo Sala wiejska w Biernatowie

Wapniarnia III Łomnica 57

Rychlik Sklep spożywczy

Stobno Sklep spożywczy

Radolin Sklep spożywczy

Biała Sklep spożywczy

Łomnica Łomnica 4

Niekursko Sklep spożywczy

Nowa Wieś Sklep spożywczy

Górnica Górnica 25

Urząd miejski Trzcianki ul. Sikorskiego 7

11. Wykonawca dwa razy w roku w okresie wiosny i jesieni, w terminie uzgodnionym z 
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Zamawiającym,  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  akcji  odbioru  mebli, 
zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  i  innych  odpadów 
wielkogabarytowych wystawionych przed posesjami. Informację w formie pisemnej 
o  terminie  przeprowadzenia  akcji  wykonawca  musi  dostarczyć  właścicielom 
nieruchomości nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zbiórki.

12.Odpady  komunalne  gromadzone  są  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałych 
według podziału na następujące frakcje:
12.1. zmieszane odpady komunalne,
12.2. odpady  opakowaniowe  (tworzywa  sztuczne,  metale,  opakowania 

wielomateriałowe, papier i tektura),
12.3. odpady biodegradowalne, w tym zielone,
12.4. szkło.

13.Zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest:
13.1. w zabudowie jednorodzinnej:

13.1.1. odpady zmieszane - w pojemnikach,
13.1.2. odpady opakowaniowe – w workach (worki  mogą być umieszczone w 

pojemnikach) w kolorze żółtym,
13.1.3. odpady biodegradowalne, w tym zielone – w workach (worki mogą być 

umieszczone w pojemnikach) w kolorze brązowym,
13.1.4. szkło  – w workach (worki  mogą być  umieszczone w pojemnikach)  w 

kolorze białym lub zielonym,
13.2. w zabudowie wielorodzinnej:

13.2.1. odpady zmieszane – w pojemnikach,
13.2.2. odpady opakowaniowe – w pojemnikach w kolorze żółtym,
13.2.3. szkło – w pojemnikach (w tym typu IGLO) w kolorze zielonym,
13.2.4. odpady biodegradowalne,  w  tym zielone  –  w pojemnikach  w  kolorze 

brązowym

14.Wykonawca  w  ramach  realizacji  zamówienia  (w  cenie  ryczałtu)  we  własnym 
zakresie zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do 
gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz do gromadzenia odpadów 
komunalnych selektywnie zebranych, lub worki do zbiórki selektywnej. Zamawiający 
przekaże  wykonawcy  (za  protokołem  zdawczo-odbiorczym)  pojemniki,  które  są 
własnością  zamawiającego,  do  bezpłatnego  użytkowania  w  okresie  realizacji 
zamówienia. Wykaz posiadanych przez zamawiającego pojemników zawiera tabela 
7. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, uzgodni 
lokalizację pojemników z zamawiającym. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i  
worki musi nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
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Tabela 7. Wykaz pojemników będących własnością zamawiającego
Pojemność Przeznaczenie Ilość szt.

120 l

Odpady zmieszane

520

240 l 450

1100 l 24

240 l
Odpady opakowaniowe

630

1100 l 119

1,5 m 3- dzwony szkło 40

15.Pojemniki  do  gromadzenia  odpadów  będące  własnością  Zamawiającego 
przekazywane będą przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości na podstawie 
protokołu przekazania (załącznik nr 11),  po uprzednim pisemnym lub mailowym 
zleceniu  przez  Zamawiającego  wydania  określonego  pojemnika.  Oryginały 
protokołów należy dostarczyć do Zamawiającego do 10 dnia każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni.
15.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  pojemnika  na  zgłoszone 

nieruchomość w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zlecenia 
wystawionego przez Zamawiającego.

15.2. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  magazynowania  zakupionych  przez 
gminę pojemników na odpady komunalne.

16.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  czystości  w  miejscach  ustawienia 
pojemników oraz  w  miejscach  gromadzenia  odpadów w  dniu  odbioru  odpadów 
komunalnych. Podczas czynności odbioru odpadów wykonawca zobowiązany jest 
także do odbioru odpadów leżących obok pojemników na odpady oraz zebrania 
odpadów znajdujących  się  w  promieniu  3  metrów  od  miejsc  gromadzenia  tych 
odpadów.

17.Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy 
wykonawcy  pojemników  przekazanych  przez  zamawiającego,  wykonawca 
zobowiązany jest do naprawienia lub wymiany pojemników na swój koszt, a na czas 
naprawy do zapewnienia pojemnika zastępczego.

18.Po zakończeniu realizacji  przedmiotu umowy wykonawca usunie pojemniki, które 
są  jego  własnością  najpóźniej  w  ciągu  7  dni  od  dnia  zakończenia  realizacji  
przedmiotu umowy, (chyba że zamawiający i wykonawca dojdą do porozumienia 
rozstrzygającego inaczej), a pojemniki będące własnością zamawiającego przekaże 
zamawiającemu za protokołem zdawczo-odbiorczym.

19.Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia właścicieli nieruchomości, w których 
odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w workach, w 
worki z tworzywa LDPE lub HDPE wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, o 
grubości zapewniającej ich wytrzymałość (minimum 60 mikronów), w odpowiedniej 
kolorystyce oraz opisane nazwą danej frakcji.



Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7                                          RPI.271.6.2015.JS
64-980 Trzcianka

20.Wielkość i  ilość worków do selektywnej  zbiórki  odpadów komunalnych musi  być 
dostosowana do potrzeb gospodarstwa domowego, jednak nie może być mniejsza 
niż  120  l  łącznie,  odrębnie  na  każdą  zbieraną  frakcję  na  nieruchomość,  w 
miesięcznym cyklu odbioru odpadów.

21.Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w 
sposób selektywny w worku innym niż dostarczony przez niego pod warunkiem, że 
odpady  będą  odpowiednio  posegregowane,  a  worek  czytelnie  opisany  jakiego 
rodzaju odpady się w nim znajdują.

22.Wykonawca zapewni mieszkańcom następujące sposoby przekazywania worków 
do gromadzenia segregowanych odpadów:
22.1. wykonawca przy odbiorze zapełnionych worków zostawia nowe worki (w ilości 

nie mniejszej, niż ta którą odebrał) na frakcję, którą odebrał,
22.2. osobisty  odbiór  w  siedzibie  wykonawcy  lub  w  innym  wyznaczonym  przez 

niego miejscu,

22.3. w  pierwszym  miesiącu  świadczenia  usług  worki  muszą  trafić  na  każdą 
nieruchomość najpóźniej 1 stycznia 2016 roku.

23.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania z terenu nieruchomości,  na których 
zamieszkują  mieszkańcy,  poszczególnych  frakcji  odpadów  komunalnych  z 
odpowiednią  częstotliwością.  Częstotliwość  usuwania  odpadów  komunalnych  z 
terenów  nieruchomości  zamieszkałych  ustala  się  tak,  aby  nie  dopuścić  do 
przepełnienia  pojemników,  w  sposób  systematyczny,  gwarantujący  zachowanie 
czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż:
23.1. z  obszarów  zabudowy  jednorodzinnej  zlokalizowanej  na  terenach 

wiejskich:
23.1.1. odpady zmieszane - raz w miesiącu,
23.1.2. selektywnie zebrane odpady opakowaniowe– raz w miesiącu,
23.1.3. selektywnie zebrane szkło - raz w miesiącu,
23.1.4. selektywnie  zebrane  odpady  biodegradowalne,  w  tym  zielone  -  w 

okresie: od 1 kwietnia do 30 listopada – raz na dwa tygodnie; od 1 grudnia 
do 31 marca –  raz w miesiącu;

23.2. z  obszarów  zabudowy  wielorodzinnej  zlokalizowanej  na  terenach 
wiejskich:
23.2.1. odpady zmieszane – raz w miesiącu,
23.2.2. selektywnie zebrane odpady opakowaniowe – raz w miesiącu,
23.2.3. selektywnie zebrane szkło – raz na kwartał,
23.2.4. selektywnie  zebrane  odpady  biodegradowalne,  w  tym  zielone  -  w 

okresie: od 1 kwietnia do 30 listopada – raz na dwa tygodnie; od 1 grudnia 
do 31 marca –  raz w miesiącu;

23.3. z obszarów zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej na terenie miasta:
23.3.1. odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu,
23.3.2. selektywnie zebrane odpady opakowaniowe – dwa razy na tydzień dla 

nieruchomości  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej, 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy Lubmorze oraz Trzcianeckiego Towarzystwa 
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Budownictwa  Społecznego,  osiedle  XXX-lecia,  osiedle  Leśne   –  (łącznie 
3.229 gospodarstw domowych) oraz raz na tydzień – dla pozostałych,

23.3.3. selektywnie zebrane szkło - raz na miesiąc,
23.3.4. selektywnie  zebrane  odpady  biodegradowalne,  w  tym  zielone  -  w 

okresie: od 1 kwietnia do 30 listopada – raz na dwa tygodnie; od 1 grudnia 
do 31 marca –  raz w miesiącu;

23.4. z obszarów zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej na terenie miasta:
23.4.1. odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie,
23.4.2. selektywnie zebrane odpady opakowaniowe – raz na dwa tygodnie,
23.4.3. selektywnie zebrane szkło – raz w miesiącu,
23.4.4. selektywnie  zebrane  odpady  biodegradowalne,  w  tym  zielone  -  w 

okresie: od 1 kwietnia do 30 listopada – raz na dwa tygodnie; od 1 grudnia 
do 31 marca –  raz w miesiącu.

24.Właściciele nieruchomości  zobowiązani są do wystawiania pojemników i  worków 
przed  posesję  w  celu  ich  opróżnienia  lub  odbioru  w  dniu  wywozu  odpadów. 
Obowiązek ten nie dotyczy nieruchomości, w których pojemniki do zbiórki odpadów 
usytuowane są w altankach śmietnikowych o bezpośrednim dostępie do drogi.

25.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów 
komunalnych.  Harmonogram  winien  zapewnić  powtarzalność  i  regularność 
odbierania  odpadów  aby  właściciele  nieruchomości  mogli  w  łatwy  sposób 
zaplanować przygotowanie odpadów do odbioru (np. dana frakcja odbierana w ten 
sam dzień tygodnia).
25.1. W przypadku modyfikacji harmonogramu wykonawca przekaże właścicielom 

nieruchomości  zmieniony  harmonogram,  po  jego  zatwierdzeniu  przez 
zamawiającego.  W  przypadku  nieprzedłożenia  zamawiającemu  przez 
wykonawcę  uaktualnionego  harmonogramu,  zgodnego  z  warunkami 
określonymi  w  OPZ  lub  przedłożenia  przez  wykonawcę  uaktualnionego 
harmonogramu niespełniającego warunków określonych w OPZ, zamawiający 
uprawniony jest do zaktualizowania harmonogramu we własnym zakresie, który 
po doręczeniu wykonawcy będzie go obowiązywał. 

25.2. Harmonogram oraz  jego  zmiana  przez  wykonawcę  wymaga  zatwierdzenia 
przez zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.

26.Odbiór  odpadów  komunalnych  nie  może  następować  w  niedziele  i  inne  dni 
ustawowo wolne od pracy.  W przypadku,  gdy zgodnie z harmonogramem dzień 
odbioru przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest 
pierwszy roboczy dzień następujący po dniu wolnym.

27.Projekt harmonogramu wykonawca przedstawia zamawiającemu do zatwierdzenia 
w terminie  nie  dłuższym niż  7  dni  od  podpisania  umowy.  Zamawiający wniesie 
uwagi lub zatwierdzi projekt harmonogramu w terminie nie dłuższym niż 2 dni od 
jego otrzymania.
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28.Zamawiający przekaże wykonawcy aktualne adresy nieruchomości nie później niż 
w dniu podpisania umowy.

29.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  doręczenia  (w  formie  ulotki)  harmonogramu 
odbioru odpadów właścicielom nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 10 dni od 
zatwierdzenia harmonogramu przez zamawiającego.

30.Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady z każdej nieruchomości zamieszkałej, 
zgłoszonej  przez  zmawiającego,  zlokalizowanej  na  terenie  Gminy Trzcianka.  W 
przypadkach trudnego dojazdu należy dostosować pojazd do warunków lokalnych 
panujących na drogach dojazdowych. Odbiór i transport odpadów w sytuacjach, w 
których  dojazd  do  punktów  odbioru  i  wywozu  będzie  utrudniony  z  powodu 
prowadzonych  remontów  dróg,  objazdów,  niesprzyjających  warunków 
atmosferycznych, itp., nie daje wykonawcy tytułu do wnoszenia roszczeń z tytułu 
wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.

31.Wykonawca  zobowiązany  jest  kontrolować  realizowanie  przez  właścicieli 
nieruchomości, którzy zadeklarowali gromadzenie odpadów w sposób selektywny, 
obowiązku  w  zakresie  selektywnego  zbierania  odpadów.  W  przypadku 
niedopełnienia  obowiązku  przez  właściciela  nieruchomości  wykonawca 
zobowiązany jest odebrać te odpady jako zmieszane oraz powiadomić pisemnie o 
tym  fakcie  zamawiającego  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni 
roboczych.  Powiadomienie  powinno  zawierać:  wskazanie  dnia  odbioru,  adres 
nieruchomości,  dokumentację  fotograficzną  nieposegregowanych  odpadów  oraz 
podpis pracownika wykonawcy odbierającego odpady. Zamawiający najpóźniej  w 
dniu  podpisania  umowy  przekaże  wykonawcy  wykaz  nieruchomości,  których 
właściciele  zadeklarowali  gromadzenie  odpadów  w  sposób  selektywny  oraz 
nieselektywny.

32.Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  współpraca  z  Zamawiającym  w  zakresie 
edukacji  ekologicznej  mieszkańców  poprzez  m.in.:  prowadzenie  prelekcji, 
partycypację  w  kosztach  związanych  z  zakupem  nagród  w  organizowanych 
konkursach itp.

33.Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zgodnie  z  rozporządzeniem  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), w szczególności posiadać magazynowo-transportową, o której 
mowa w rozdziale 3 SIWZ pkt 5.3.1, oraz pojazdy, o których mowa w rozdziale 3 
SIWZ pkt 5.3.2.

34.W  zakresie  wyposażenia  bazy  magazynowo-transportowej  wykonawca 
zapewnienia, aby:
34.1. teren  bazy  magazynowo-transportowej  był  zabezpieczony  w  sposób 

uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,
34.2. miejsca  przeznaczone do parkowania  pojazdów były  zabezpieczone przed 
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emisją zanieczyszczeń do gruntu,
34.3. wody opadowe i ścieki przemysłowe, pochodzące z terenu bazy magazynowo 

-  transportowej  były  zagospodarowane  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 
przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -  Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., 
poz.145 ze zm.),

34.4. na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były 
parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo –transportowej,

34.5. baza magazynowo -transportowa była wyposażona w:
34.5.1. miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
34.5.2. punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,
34.5.3. pomieszczenie  socjalne  dla  pracowników  odpowiadające  ilości 

zatrudnionych osób,
34.5.4. miejsca  do  magazynowania  selektywnie  zebranych  odpadów 

komunalnych  oraz  legalizowaną  samochodową  wagę  najazdową  –  w 
przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

34.5.5. miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,
34.5.6. w przypadku braku w bazie magazynowo-transportowej punktu bieżącej 

konserwacji  i  napraw  pojazdów  oraz  miejsca  do  mycia  i  dezynfekcji 
pojazdów, wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonywanie tych 
usług przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy.

35.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby:
35.1. pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne 

badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o 
ruchu drogowym,

35.2. pojazdy  były  wyposażone  w  system  monitoringu  bazującego  na  systemie 
pozycjonowania  satelitarnego,  umożliwiający  trwałe  zapisywanie, 
przechowywanie (przez okres 3 lat) i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i 
miejscach  postojów  oraz  system  czujników  zapisujących  dane  o  miejscach 
wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację  tych danych wraz z instalacją 
oprogramowania na dwóch stanowiskach komputerowych będących własnością 
zamawiającego  i  przeszkoleniem dwóch  pracowników zamawiającego  w  tym 
zakresie,

35.3. pojazdy posiadały trwałe i  czytelne oznakowanie,  w widocznym miejscu,  z 
nazwą  firmy  oraz  danymi  adresowymi  i  numerem  telefonu  podmiotu 
odbierającego odpady komunalne,

35.4. konstrukcja  pojazdów  ograniczała  rozwiewanie  i  zabezpieczała  przed 
rozpylaniem  przewożonych  odpadów  oraz  minimalizowała  oddziaływanie 
czynników  atmosferycznych  na  odpady.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
uprzątnięcia zabrudzeń i ich skutków powstałych w trakcie transportu odpadów.

36.Pojazdy  i  urządzenia  muszą  być  myte  i  dezynfekowane  z  częstotliwością 
gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na 
miesiąc,  a  w  okresie  letnim,  nie  rzadziej  niż  raz  na  2  tygodnie.  Wykonawca 
zobowiązany jest prowadzić dokumentację zawierająca informację o stosowanych 
środkach dezynfekujących oraz częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i 
urządzeń.
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37.Wykonawca zobowiązany jest do naprawiania i ponoszenia kosztów naprawy szkód 
wyrządzonych  podczas  wykonywania  usługi  wywozu  odpadów  komunalnych 
(uszkodzenia chodników osiedlowych, punktów do zbierania odpadów). Za szkody 
w majątku zamawiającego lub osób trzecich powstałe w trakcie odbioru odpadów 
odpowiedzialność ponosi wykonawca.

38.Wykonawca zobowiązany jest do obsługi gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  zlokalizowanego  na  terenie  rekultywowanego 
składowiska  odpadów  w  Trzciance  przy  ul.  Wieleńskiej  na  działkach  o  nr  ew. 
3015/2, 3014/2, 3013/2. Powierzchnia PSZOKu wynosi 2,9  ha 

39.PSZOK wyposażony jest m.in. w:
39.1. wagę samochodową,
39.2. budynek socjalno-wagowy z jadalnią, szatnią i umywalnią,
39.3. boksy na surowce wtórne,
39.4. wiatę garażową,
39.5. przyłącze energetyczne,
39.6. oświetlenie terenu,
39.7. przyłącze wodociągowe,
39.8. układ kanalizacji sanitarnej,
39.9. zbiornik ścieków socjalnych,
39.10. magazyn surowców wtórnych,
39.11. brodzik dezynfekcyjny,
39.12. ogrodzenie,
39.13. układ dróg komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych,
39.14. place manewrowe,
39.15. parking samochodowy.

40.Nadzór nad PSZOK oraz majątkiem wykonawcy i zamawiającego będzie leżał po 
stronie  wykonawcy.  Przekazanie  na  czas  trwania  umowy,  terenu  oraz  majątku 
znajdującego się na terenie PSZOK odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego. Od dnia przejęcia przez wykonawcę PSZOK jest on zobowiązany do 
ponoszenia  wszelkich  kosztów  związanych  z  funkcjonowaniem  i  utrzymaniem 
obiektu  oraz  z  pracami  remontowymi,  w  tym  także  kosztów  podatku  od 
nieruchomości.

41.Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania i zagospodarowania dostarczonych 
do PSZOK przez mieszkańców, powstających na nieruchomościach zamieszkałych 
odpadów komunalnych, w szczególności takich jak:
41.1. przeterminowane leki i chemikalia,
41.2. zużyte baterie i akumulatory,
41.3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
41.4. meble i inne odpady wielkogabarytowy,
41.5. zużyte opony,
41.6. odpady biodegradowalne, w tym zielone,
41.7. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
41.8. inne  nie  wymienione  powyżej  niebezpieczne  odpady  powstające  w 
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gospodarstwach domowych  np:  niewykorzystane farby,  lakiery,  kleje,  żywice, 
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, zużyte smary 
i przepracowane oleje,  zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające 
rtęć (np. termometry), żarówki, papa, opakowania po aerozolach.

42.Wykonawca w zakresie organizacji i prowadzenia PSZOK zobowiązany jest także 
do:
42.1. przyjęcia  odpadów  dostarczonych  przez  mieszkańca  gminy  Trzcianka  w 

każdej ilości,
42.2. zważenia  lub  określenia  w  inny  sposób  ilości  przyjętych  odpadów  i 

odnotowania jej w ewidencji ze wskazaniem właściciela nieruchomości, adresu 
nieruchomości  oraz  danych  (imię  i  nazwisko)  mieszkańca  przekazującego 
odpady,

42.3. wydania mieszkańcowi dokumentu potwierdzającego przyjęcie jego odpadów 
do PSZOK wraz ze wskazaniem rodzaju odpadu i jego masy lub ilości,

42.4. wyposażenia  PSZOK  w  kontenery/pojemniki  lub  inne  urządzenia  do 
oddzielnego  gromadzenia  wyselekcjonowanych  frakcji  odpadów,  zgodnie  z 
wymogami przepisów ochrony środowiska,

42.5. prowadzenia ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów,
42.6. utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  PSZOK,  zebrane  odpady 

komunalne  powinny być  na  bieżąco,  po  zapełnieniu  kontenerów/pojemników 
bądź segmentu, przekazywane do instalacji odzysku,

42.7. zapewnienia  dojazdu  do  poszczególnych  segmentów  w  taki  sposób  aby 
umożliwić bezpośredni zrzut odpadów do danego segmentu.

43.Wykonawca musi zapewnić funkcjonowanie PSZOK:
43.1. przez cały okres obowiązywania umowy,
43.2. w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz 

w poniedziałek w godzinach od 09:00 do 14:00.

44.Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia, w terminie nie dłuższym niż jeden 
miesiąc od podpisania umowy, na terenie miasta Trzcianka dodatkowego punktu 
zbiórki  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego.  Wykonawca  będzie 
przyjmował  i  zagospodarowywał  dostarczony  przez  mieszkańców zużyty  sprzęt 
elektryczny i elektroniczny.  
44.1. Miejsce  magazynowania  sprzętu  musi  być  zabezpieczone  przed  emisją 

zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. 

45.Wykonawca  w  informacji,  o  której  mowa  w  punkcie  29,  zamieszcza  dane 
teleadresowe, w tym adres dodatkowego punktu, o którym mowa w punkcie 44, 
numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej.

46.Zgodnie  z  art.  9e  ust.1  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania:
46.1. zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczone  do  składowania,  do 
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regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
46.2. selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  do  instalacji  odzysku  i 

unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w 
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności art. 17 ustawy z 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

47.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazywania  zamawiającemu  kopii 
(potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) kart przekazania:
47.1. zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów,
47.2. pozostałych  selektywnie  zebranych  odpadów,  do  miejsca  ich  odzysku, 

recyklingu  lub  unieszkodliwienia,  za  każdy  miesiąc  w  terminie  do  5  dnia 
następnego miesiąca.

48.Wykonawca  zobowiązany  jest  na  bieżąco  prowadzić  ilościową  i  jakościową 
ewidencję  zbieranych  i  przekazywanych  odpadów  komunalnych  oraz 
sprawozdawczość,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności 
wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania zamawiającemu w 
formie pisemnej i elektronicznej:
48.1. miesięcznych raportów zawierających informacje o ilościach poszczególnych 

rodzajów  odpadów  komunalnych  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych oraz ilościach poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych 
przekazanych  do  miejsca  ich  odzysku,  recyklingu  lub  unieszkodliwienia,  w 
terminie do 5 dnia miesiąca następnego,

48.2. sprawozdań kwartalnych,  stosownie do art.  9n  ustawy z  dnia 13  września 
1996r.  o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 
1399,  poz.  1593,  z  2015  r.,  poz  87),  w  terminie  do  końca  miesiąca 
następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie.

49.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazywania  (raz  w  miesiącu,  w  wersji 
elektronicznej)  zamawiającemu  wszelkich  informacji  niezbędnych  do  aktualizacji 
bazy  danych  dotyczącej  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zawierającej,  w 
szczególności:
49.1. wykaz nieruchomości zamieszkałych obsługiwanych przez wykonawcę,
49.2. ilość,  pojemność oraz rodzaj  pojemników będących na wyposażeniu danej 

nieruchomości,
49.3. data przekazania pojemnika na nieruchomość,
49.4. częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji,
49.5. dane  pochodzące  z  PSZOK  oraz  punktu  zbiórki  zużytego  sprzętu 

elektrycznego  i  elektronicznego  (z  prowadzonych  ewidencji  jakościowych  i 
ilościowych przyjmowanych odpadów).

50.Wykonawca zobowiązany jest przekazywać zamawiającemu adresy nieruchomości, 
na których powstały odpady, a które nie zostały ujęte w bazie danych prowadzonej 
przez  zamawiającego.  W takim przypadku,  zamawiający  uaktualni  własną  bazę 
danych  a  wykonawca  uaktualni  harmonogram  odbioru  odpadów,  włączając  do 
niego nowe adresy nieruchomości.
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51.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom:
51.1. recyklingu  i  przygotowania  do  ponownego  użycia  następujących  frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
51.2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w wysokości 
określonej  w rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  maja  2012 r.  w 
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
645).

52.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 
do  wysokości  określonej  w rozporządzeniu Ministra  Środowiska z  dnia 25  maja 
2012  r.  w  sprawie  poziomów  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych 
ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do  składowania  oraz  sposobu 
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).

53.Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów 
komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 
z 2013 r.  poz.  1399 ze zm.),  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 
maja  2012  roku  w  sprawie  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do 
ponownego użycia i  odzysku innymi metodami niektórych frakcji  odpadów 
komunalnych  (Dz.  U  z  2012  r.,  poz.  645),  oraz  rozporządzeniu  Ministra 
Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 
odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do 
składowania  oraz  sposobu  obliczania  poziomu  ograniczania  masy  tych 
odpadów (Dz. U z 2012 r. Poz. 676).


