Załącznik nr 1
__________________________________________________________________________________

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM 2015-2017
__________________________________________________________________________________

I.

1.

CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY SZTUM

Powierzchnia:

Powierzchnia Miasta i Gminy Sztum wynosi ok. 181 km2, z czego miasto ok. 4,59 km2
2. Struktura Gminy:
W skład Gminy Sztum wchodzi 18 sołectw: Barlewice, Biała Góra, Czernin, ul. Domańskiego,
Gościszewo, Gronajny, Kępina, Koniecwałd, Koślinka, Nowa Wieś, Parowy, Piekło, Pietrzwałd,
Postolin, Sztumska Wieś, Sztumskie Pole, Uśnice, Zajezierze.
Miejscowości niesołeckie: Barlewiczki, Cygusy, Goraj, Górki, Grzępa, Koniecwałd PGR, Michorowo,
Parpary, Pietrzwałd PGR, Polaszki, Postolin ZR, Ramzy Małe, Szpitalna Wieś, Sztumska Wieś ZR, Witki,
Wydry, Wygoda, Węgry
3.

Struktura miasta:
Miasto Sztum – powierzchnia ok. 4,59 km2, podzielone na ulice i osiedla.

4.

Liczba mieszkańców (stan na luty 2015 r.) – jest to liczba mieszkańców zameldowanych, liczba
mieszkańców faktycznie zamieszkujących może być inna.

Miasto Sztum: 9 806

II.

Gmina Sztum: 8 241

Razem: 18 047

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Sztum,
w taki sposób aby zostały zapewnione poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczona masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, zgodnie z dyspozycjami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.), zapisami „Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” przyjętego przez Sejmik Województwa
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Pomorskiego uchwała nr 415/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”., a także obowiązującym na terenie miasta i gminy
Sztum prawem miejscowym.
Obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum
w urządzenia do gromadzenia odpadów, tj. pojemniki i worki, a także ich utrzymanie
w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym spoczywa na Wykonawcy.
Dane szczegółowe dotyczące ilości budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych z których należy
obierać odpady komunalne oraz wyposażyć w urządzenia do zbierania tych odpadów ze wskazaniem
ilości i rodzaju pojemników przedstawiono w punkcie 3 opisu przedmiotu zamówienia.

1.

ZABUDOWA WIELORODZINNA

A. ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) – kod 20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą zbierane do pojemników ustawionych
w miejscach do tego przeznaczonych, wytypowanych przez zarządców nieruchomości
wielorodzinnych.
Częstotliwość wywozu odpadów – w przypadku zabudowy wielorodzinnej miejskiej Wykonawca
zobowiązany jest do odbioru odpadów z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie się
pojemników, jednakże nie mniej niż dwa razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej wiejskiej (tj. poza miastem Sztum) odbiór odpadów należy
dokonywać z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników jednakże nie mniej niż
raz w tygodniu w godzinach od 6:00 do 22:00.
Pojemniki zapewnia Wykonawca i ustawia je w miejscach wskazanych przez zarządów budynków
wielorodzinnych.

B. ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE SELEKTYWNIE:
Odpady komunalne selektywne powstające na terenach nieruchomości wielorodzinnych zbierane
będą do specjalistycznych pojemników ustawionych w miejscach do tego przeznaczonych,
wytypowanych przez zarządców nieruchomości wielorodzinnych.

Częstotliwość wywozu odpadów – w przypadku zabudowy wielorodzinnej Wykonawca zobowiązany
jest do odbioru odpadów z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie się pojemników jednakże
nie mniej niż raz na dwa tygodnie w godzinach od 6:00 do 22:00. Dotyczy to odpadów o kodach: 20
01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99.
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Rodzaj odpadów selektywnie zbieranych, których obowiązek odebrania ma Wykonawca:
KOD ODPADU
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 40
20 01 99
20 02 01
20 03 07
20 01 23
20 01 35
20 01 36
20 03 99

NAZWA
PAPIER I TEKTURA
SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE,
METAL

OPAKOWANIA

WIELOMATERIAŁOWE,

ODPADY BIODEGRADOWALNE, ZIELONE*
ODPADY WIELKOGABARYTOWE**
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY***

POPIÓŁ I ODPADY PALENISKOWE****

*20 02 01 – Odpady biodegradowalne, zielone:
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w okresie styczeń – luty każdego roku, którego dotyczy
niniejsze zamówienie choinek, które składowane będą przez właścicieli nieruchomości
w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów.
**20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe:
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z terenu nieruchomości wielorodzinnych
z częstotliwością co najmniej dwa razy do roku. Termin przeprowadzenia odbioru odpadów
wielkogabarytowych Wykonawca ustali z zarządcami budynków wielorodzinnych, zawrze
w sporządzonym harmonogramie odbioru odpadów i powiadomi Zamawiającego.
***20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV) odbierany będzie z terenu
nieruchomości wielorodzinnych z częstotliwością co najmniej dwa razy do roku. Termin
przeprowadzenia odbioru odpadów zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego Wykonawca
ustali z zarządcami budynków wielorodzinnych, zawrze w sporządzonym harmonogramie odbioru
odpadów i powiadomi Zamawiającego.
****20 03 99 – Popiół i odpady paleniskowe:
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów popiołu i odpadów paleniskowych z terenu
zabudowy wielorodzinnej, w której do ogrzewania wykorzystywane są paliwa stałe, w okresie
październik – kwiecień każdego roku którego dotyczy zamówienie. Ponadto wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenie i ustawienia w miejscach wskazanych przez właścicieli/zarządców tych
nieruchomości pojemników do gromadzenia popiołu i odpadów paleniskowych o wielkości co
najmniej 1100l i opróżniania z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się tych pojemników,
jednakże nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
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2.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

A. ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) – kod 20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą zbierane do pojemników ustawionych
w miejscach do tego przeznaczonych, wytypowanych przez właścicieli nieruchomości
jednorodzinnych w pojemnikach plastikowych bądź metalowych o pojemnościach 110l, 120l, 240l.
Częstotliwość wywozu odpadów – w przypadku zabudowy jednorodzinnej Wykonawca zobowiązany
jest do odbioru odpadów z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie się pojemników, jednakże
nie mniej niż jeden raz na dwa tygodnie w godzinach od 6:00 do 22:00.
Pojemniki zapewnia Wykonawca i ustawia je w miejscach wskazanych przez właścicieli budynków
jednorodzinnych. Pojemniki maja być ustawione w miejscu utwardzonym, łatwo dostępnym dla
podmiotu odbierającego odpady komunalne, utrzymane w czystości i nie stwarzające uciążliwości dla
mieszkańców oraz spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
B. ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE SELEKTYWNIE:
Odpady komunalne selektywne powstające na terenach nieruchomości jednorodzinnych zbierane
będą do specjalistycznych worków LDPE, oddzielnie dla każdej frakcji odpadów zbieranych
selektywnie.
Częstotliwość wywozu odpadów – w przypadku zabudowy jednorodzinnej Wykonawca zobowiązany
jest do odbioru odpadów z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie się worków jednakże nie
mniej niż raz na dwa tygodnie w godzinach od 6:00 do 22:00. Dotyczy to odpadów o kodach: 20 01
01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99.
Rodzaj odpadów selektywnie zbieranych, których obowiązek odebrania ma Wykonawca:
KOD ODPADU
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 40
20 01 99
20 02 01

NAZWA
PAPIER I TEKTURA
SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE, METAL

KOLORYSTYKA WORKA
NIEBIESKI
ZIELONY
ŻÓŁTY

ODPADY BIODEGRADOWALNE, ZIELONE*

-

20 03 07
20 01 23
20 01 35
20 01 36
20 03 99

ODPADY WIELKOGABARYTOWE**
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY***

-

POPIÓŁ I ODPADY PALENISKOWE****

CZARNY

*20 02 01 – Odpady biodegradowalne, zielone, odpady kuchenne ulegające biodegradacji:
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w okresie styczeń – luty każdego roku, którego dotyczy
niniejsze zamówienie choinek, które składowane będą przez właścicieli nieruchomości
w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów.
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w okresie styczeń – luty każdego roku, którego
dotyczy niniejsze zamówienie choinek, które składowane będą przez właścicieli nieruchomości
w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów.
**20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe:
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z terenu nieruchomości z częstotliwością co najmniej dwa
razy do roku. Termin przeprowadzenia odbioru odpadów wielkogabarytowych Wykonawca, zawrze
w sporządzonym harmonogramie odbioru odpadów i powiadomi Zamawiającego.
***20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV) odbierany będzie z terenu
nieruchomości z częstotliwością co najmniej dwa razy do roku. Termin przeprowadzenia odbioru
odpadów zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego Wykonawca, zawrze w sporządzonym
harmonogramie odbioru odpadów i powiadomi Zamawiającego.
****20 03 99 – Popiół i odpady paleniskowe:
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów popiołu i odpadów paleniskowych w każdej
wytworzonej przez właściciela nieruchomości ilości z terenu zabudowy jednorodzinnej, w której do
ogrzewania wykorzystywane są paliwa stałe, w okresie październik – maj każdego roku którego
dotyczy zamówienie z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu.
UWAGA
Przy jednorazowym odbiorze worków na odpady segregowane z każdego punktu odbioru
w zabudowie jednorodzinnej Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest do pozostawienia tej
samej ilości worków danego rodzaju. Większe ilości worków odbierane są przez właścicieli
nieruchomości bezpośrednio u Wykonawcy.
Pakiet startowy dla każdej nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej, w pierwszym
miesiącu świadczenia usług:





Worek żółty [plastik, odpady wielomateriałowe, metal] – 2 szt.,
Worek niebieski [makulatura] – 2 szt.,
Worek zielony [szkło] – 2 szt.,
Worek czarny [popioły i odpady paleniskowe] – 4 szt. – UWAGA [wrzesień]

3.

WYKAZ URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW I SPRZĘTU TECHNICZNEGO

A. Urządzenia do gromadzenia odpadów




Zabudowa wielorodzinna:
Odpady zmieszane (niesegregowane) – pojemniki 1100l bądź 1170l;
Odpady segregowane – pojemniki 1100 l (Papier i tektura – pojemnik niebieski
z napisem MAKULATURA; Tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe – pojemnik
żółty z napisem PLASTIK; Szkło – pojemnik zielony z napisem SZKŁO), z niewielkimi otworami do
wrzucania odpadów.
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Zabudowa jednorodzinna:
ODPADY ZMIESZANE (niesegregowane) – pojemniki 110l bądź 120 l, 240 l;
ODPADY SEGREGOWANE – worki o pojemności 120 dm3 z podziałem na następujące frakcje:
PAPIER I TEKTURA – worek koloru niebieskiego z nadrukiem MAKULATURA,
TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE, METAL – worek koloru żółtego z
nadrukiem PLASTIK,
SZKŁO – worek koloru zielonego z nadrukiem SZKŁO,
POPIÓŁ I ODPADY PALENISKOWE – worek koloru czarnego z nadrukiem POPIÓŁ.

UWAGA
Ponadto na workach musi znajdować się nadruk z logotypem Wykonawcy wraz z numerami
telefonów kontaktowych.
Specyfikacja worków do selektywnej zbiórki odpadów:








Materiał:
Pojemność:

folia polietylenowa LDPE,
120 dm3 [plastik]
90 dm3 [makulatura i szkło]
100 dm3 [popiół]
Grubość:
co najmniej 40 mikronów [plastik]
70 mikronów [makulatura i szkło]
80 mikronów [popiół]
Nadruk:
Odpowiedni dla danej frakcji odpadów wraz z logotypem i numerami
elefonów kontaktowych Wykonawcy (podano wyżej)

B. SPRZĘT TECHNICZY I BAZA MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWA:
Wykonawca zobowiązany jest spełniać szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r., poz. 122).



BAZA MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWA:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do
posiadania bazy magazynowo-transportowej w gminie, z której terenu odbiera odpady lub
w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Sztum, na terenie do którego posiada tytuł
prawny.
Wyposażenie bazy magazynowo-transportowej:



Teren bazy magazynowo-transportowej należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wstęp
osobom nieupoważnionym,
Miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów należy zabezpieczyć przed emisją zanieczyszczeń
do gruntu,
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Miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych należy zabezpieczyć
przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczyć przed działaniem czynników
atmosferycznych,
Teren bazy magazynowo-transportowej należy wyposażyć w urządzenia lub systemy
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z
terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21),
Należy zapewnić miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
Należy zapewnić pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych
osób,
Należy zapewnić miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów
komunalnych,
W przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, należy ją wyposażyć w
legalizowaną samochodową wagę najazdową,
Należy wyznaczyć punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i
dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty
zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej,
Na terenie bazy magazynowo-transportowej muszą znajdować się urządzenia do selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

UWAGA
Część transportowa i magazynowa mogą znajdować się na oddzielnych terenach z zachowaniem
wyżej powołanych warunków.



WYMAGANY SPRZĘT TECHNICZNY DO ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania:




Co najmniej 4 pojazdów do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych
o pojemności: 3 pojazdy po minimum 16 m3 oraz 1 pojazd minimum 12,5 m3 o masie
całkowitej nie przekraczającej 30t. Co najmniej jeden pojazd musi być wyposażony w sprzęt
umożliwiający mycie, dezynfekcję i dezynsekcję pojemników do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych;
Co najmniej 2 pojazdów do odbierania segregowanych odpadów komunalnych o pojemności
minimum 3,5 m3;

Wyposażenie techniczne pojazdów do odbierania odpadów komunalnych:





III.

Konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem, rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz minimalizowała oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady;
Systemy monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS),
umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu
pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku
odpadów w sposób umożliwiający weryfikację tychże danych – dotyczy wszystkich
pojazdów;
Narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE
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Liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych)
MIASTO
± 1510



- dane szacunkowe

GMINA
± 1849

Liczba budynków wielorodzinnych – dane szacunkowe
MIASTO
± 147

GMINA
± 115

UWAGA
Ilości nieruchomości są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości punktów
odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może wzrosnąć lub zmaleć i jest
zależna od złożonych deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości.
POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:
UWAGA
Wszystkie nieruchomości objęte systemem odbioru odpadów komunalnych w okresie ostatnich
dwóch lat zostały wyposażone w niezbędne pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów.
Niemniej jednak z uwagi na konieczność wymiany pojemników, które ulegną zniszczeniu bądź
kradzieży, wyposażania w pojemniki nowopowstałych nieruchomości, Wykonawca winien
zabezpieczyć nowe pojemniki o następujących parametrach i ilościach:








Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych o poszczególnych pojemnościach :
 110 l lub 120 l – 400
 240 l – 200 szt.
 1100 l lub 1170 l – 100 szt.
Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych na terenach zabudowy
wielorodzinnej w pakietach trzech pojemników na: makulaturę, szkło, plastik o parametrach
podanych wcześniej:
 40 pakietów, tj. 120 szt. pojemników o pojemności min. 1100l [40 szt. makulatura, 40
szt. szkło, 40 szt. plastik].
Pojemniki do gromadzenia odpadów popiołu i odpadów paleniskowych na terenach zabudowy
wielorodzinnej:
 50 szt. pojemników metalowych z nadrukiem POPIÓŁ o pojemności min. 1100l.
Pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków w ilości 6 o min. pojemności 20l, które
Wykonawca umieści w punktach aptecznych na terenie miasta Sztum według otrzymanego
wykazu. UWAGA – Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów deponowanych przez
mieszkańców w punktach aptecznych z częstotliwością zapewaniającą nieprzepełnianie się
pojemników, jednak z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu oraz na każde zgłoszenie
prowadzącego punkt apteczny.
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WORKI DO SELEKTYWNEGO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:





MAKULATURA [kolor NIEBIESKI]
PLASTIK [kolor ŻÓŁTY]
SZKŁO [kolor ZIELONY]
POPIÓŁ [kolor CZARNY]

-

100 000
120 000
100 000
75 000

UWAGA
Wymagana ilość worków jest szacunkowa i dotyczy całego okresu zamówienia. Obowiązkiem
Wykonawcy jest bieżące monitorowanie stanu ilościowego worków oraz takie prowadzenie zapasów
aby udostępnianie ich mieszkańcom objętym systemem odbioru było regularne i w odpowiednich
ilościach.

INFORMACJA NA TEMAT ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH W LATACH 2012-2013
Ilość odpadów odebranych z terenu Miasta i Gminy Sztum, na podstawie sprawozdań składanych
przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach
2012-2014 wyniosła:
Ilość odpadów
w 2012 roku
[Mg]

Rodzaj odpadów
ODPADY NIESEGREGOWANE
PAPIER I TEKTURA
SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE
METALE
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ZSEiE
POPIÓŁ

IV

Ilość odpadów
w 2013 roku
[Mg]

Ilość odpadów
w 2014 roku
[Mg]

3 618,5
59,8
252,7
82,2
2,8
6

3 247,7
76,2
166,7
113,2
2,7
2,7

2 495,02
104,06
221,3
175,7
0,3
1,5

0,6

0,7

5,33

-

-
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OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy
wykaz punktów adresowych nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta
i gminy Sztum objętych umową odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponadto
przed rozpoczęciem realizacji zmówienia Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu
harmonogram odbioru odpadów komunalnych dot. powyżej wskazanych nieruchomości
obowiązujący w roku 2015. Harmonogramy na kolejne lata sporządzane będą na podstawie
terminów zawartych w harmonogramie z 2015 r. Zaakceptowany harmonogram odbioru
odpadów z podziałem na ulice w mieście i miejscowości w gminie, Zamawiający ma obowiązek
9

przekazać każdemu właścicielowi nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne (w
przypadku zabudowy jednorodzinnej każdemu właścicielowi, zabudowy wielorodzinnej
zarządcy) oraz zamieścić na swojej stronie internetowej. Terminy odbioru poszczególnych frakcji
odpadów muszą być zgodne z zasadami określonymi w prawie miejscowym.
Ponadto odbiór odpadów z danej nieruchomości powinien zawsze przypadać na ten sam dzień
tygodnia. W przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia dla odbioru odpadów przypada dzień
ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie
będącym dniem wolnym od pracy lub w dniu poprzedzającym dzień wolny.
Harmonogram nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z
wykonaniem zamówienia.
Jeżeli do harmonogramu będą wprowadzone zmiany Wykonawca będzie zobowiązany
harmonogram ze zmianami przekazać mieszkańcom w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt harmonogramu w formacie pliku PDF.
2. Wykonawca ma obowiązek wyposażania miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki
oraz worki dostosowane do rodzaju zabudowy przed pierwszym dniem obowiązywania umowy
na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawartej z Zamawiającym. Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania
i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela, stwierdzające wykonanie obowiązku
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Dotyczy to
nieruchomości do tej pory niewyposażonych w pojemniki, których wykaz przekaże Zamawiający.
3. Wykonawca po okresie realizacji zamówienia przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu pojemniki
do gromadzenia odpadów, które udostępniono właścicielom nieruchomości podczas trwania
umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych
zawierających informacje o ilości i rodzaju wydanych pojemników i worków w terminie 10 dni od
zakończenia każdego miesiąca rozliczeniowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów:
1) Raport musi zawierać następujące pozycje:
a) Ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych – jednostka [Mg],
b) Ilości odebranych odpadów segregowanych z podziałem na: szkło, papier, metal,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny – jednostka [Mg]
c) Sposobach zagospodarowania ww. odpadów.
2) Wykonawca sporządza raport, w formie elektronicznej i tak przekazuje go
Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy.
3) Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania raportu, akceptuje go bądź zgłasza uwagi.
4) Zaakceptowany przez Zamawiającego raport jest podstawą do wystawienia faktury VAT za
wykonaną usługę.
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6. W trakcie trwania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego miejsc gromadzenia
odpadów w niezbędne pojemniki i worki do gromadzenia odpadów, Wykonawca ma obowiązek
zrealizować najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia na zasadach określonych w
pkt 2.
7. Zamawiający odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania
poszczególnych frakcji odpadów. W tym celu sporządza harmonogramy odbioru o których mowa
w pkt 1, które będzie publikował na własnej stronie internetowej oraz stronie Urzędu Miasta
i Gminy Sztum oraz w formie kolorowych wydruków dostarczy każdemu właścicielowi
nieruchomości.
8. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników do gromadzenia odpadów.
Na wezwania Zamawiającego jest zobowiązany do ich napraw, systematycznych konserwacji,
mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów komunalnych pochodzenia
domowego leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników.
10. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania i zagospodarowania wszystkich odpadów
komunalnych
wystawionych przez właścicieli nieruchomości bądź użytkowników wiat
śmietnikowych przy pojemnikach.
11. Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonanych usług zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity w Dz. U. z
2012 r., poz. 391).
12. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt pojemniki i zabezpieczy je od ryzyka związanego z
uszkodzeniem lub kradzieżą.
13. Naprawy uszkodzonych kółek, mechanizmu otwierania klapy, uzupełnianie ubytków w
konstrukcji pojemnika itp. drobne naprawy będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie
określonym przez Zamawiającego.
14. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru
odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
15. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych niezależnie od warunków
atmosferycznych.
16. Wykonawca zapewni dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach,
kiedy dojazd do miejsc odbioru odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu
prowadzonych remontów dróg, objazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują
roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.
17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy
przepisów prawnych, a w szczególności:
a) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity
w Dz. U. z 2012 r., poz. 391),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
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c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r., poz. 122);
d) Obowiązującego na terenie miasta i gminy Sztum prawa miejscowego.
18. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Sztum, Wykonawca
zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie
z obowiązującym prawem i przekazać do instalacji wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami
dla Województwa Pomorskiego 2018” przyjętego przez Sejmik Województwa Pomorskiego
uchwała nr 415/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”. Na dowód wykonywania tychże obowiązków,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody potwierdzające wykonanie obowiązku przez
przedłożenie kart przekazania odpadów.
19. W złożonej ofercie na świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania instalacji RIPOK do której będzie
kierował odbierane odpady komunalne (obowiązkowo zmieszane odpady komunalne oraz
odpady zielone) oraz inne instalacje dotyczące pozostałych frakcji odpadów jeżeli nie będzie to
RIPOK.
20. 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 o porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), 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. Nr 465) oraz Rozporządzeniem 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).
21. Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania sposobu gromadzenia odpadów komunalnych
przez właścicieli nieruchomości, od których je odbiera. W szczególności zobowiązany jest do
sprawdzania prawidłowości gromadzenia odpadów w sposób selektywny wskazany w prawie
miejscowym. W przypadku stwierdzenia nienależytego sposobu gromadzenia odpadów przez
właścicieli nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji,
w tym fotograficznej umożliwiającej prawidłową identyfikację nieruchomości, na której odpady
gromadzone są w sposób niewłaściwy i przekazania informacji o tym fakcie Zamawiającemu.
22. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia zapisu
z systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS pojazdów
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
23. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia fachowej, rzetelnej i bieżącej obsługi
mieszkańców objętych systemem odbioru odpadów komunalnych. W tym celu wskaże na
harmonogramach odpadów warunki kontaktu, tj. adresy mailowe oraz numery telefonów do
osób odpowiadających za realizację przedmiotu zamówienia. Wymaga się od Wykonawcy
wykonywania powyższego zadania w sposób właściwy dla profesjonalisty. Jedynie w sprawach
niejasnych bądź konfliktowych należy informować o tym Zamawiającego.
24. Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy.
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