
 

Nr sprawy: BG.271.11.2020.BS 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Branice oraz ich zagospodarowanie w sposób zapewniający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, a także odbiorze i zagospodarowaniu masy odpadów 

komunalnych zebranych selektywnie od mieszkańców gminy Branice zgromadzonych w 

Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zlokalizowany w miejscowości 

Wysoka, zgodnie z:  

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami wykonawczymi,  

- ustawą o odpadach oraz aktami wykonawczymi,  

- ustawą Prawo ochrony środowiska oraz aktami wykonawczymi,  

- ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz aktami wykonawczymi,  

- ustawą o bateriach i akumulatorach oraz aktami wykonawczymi,  

- ustawą o ochronie danych osobowych,  

- zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, przyjętego Uchwałą 

Sejmiku Województwa Opolskiego  

- przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice 

przyjętego Uchwałą Rady Gminy Branice Nr XXIII/218/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.  

Sposób szczegółowy i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów wynika z 

uchwały Rady Gminy Branice  Nr XXIII/219/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.  

- oraz przepisami regulaminu PSZOK – zarządzenia Wójta Gminy Branice nr 63G/20 z 1 

października 2020r 

 

2. Charakterystyka gminy Branice.  

 

2.1 W skład gminy Branice wchodzi 21 sołectw i 1 przysiółek tj.:  

Bliszczyce,  

Branice,  

Boboluszki,  

Dzbańce,  

Dzbańce Oś,  

Dzierżkowice,  

Gródczany,  

Jabłonka,  

Jędrychowice,  

Jakubowice,  

Lewice,  

Michałkowice,  

Niekazanice,  

Przysiółek - Kałduny,  

Posucice,  
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Turków,  

Uciechowice, 

Wiechowice,  

Włodzienin,  

Kolonia Włodzienin,  

Wódka,  

Wysoka  

 

 

2.2. Powierzchnia gminy: 122 km2  

 

2.3.  

2.3.1. Zamawiający podaje, że:  

a) liczba mieszkańców Gminy Branice wynosi: ok. 6244 na dzień 30.09.2020r  

b) liczba mieszkańców według deklaracji: ok. 4262, stan na dzień 30.09.2020r  

c) liczba nieruchomości zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych – wynosi ok. 1369 

oraz z budynków wielorodzinnych wynosi: ok. 53,  

Liczbę mieszkańców, liczbę nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Zamawiający ustalił w oparciu o ewidencję ludności, jak i składane deklaracje.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby 

obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych, jak również 

do zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów z niektórych miejsc, w 

przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających taką zmianę.  

 

2.3.2. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości jak i częstotliwości odbioru nie będzie 

powodowała zmiany zapisów Umowy oraz zmiany wartości  stawek jednostkowych .  

 

2.3.3. Liczba nieruchomości zamieszkałych może wzrosnąć w wyniku zamieszkania nowo 

powstałych budynków lub wcześniej nie zamieszkałych budynków.  

 

Dane w poniższej 

tabeli sporządzono 

na podstawie 

deklaracji według 

stanu na dzień 

30.09.2020r  

Lp.  

Sołectwo  Liczba 

nieruchomości 

jednorodzinnych  

Liczba 

nieruchomości 

wielorodzinnych  

1  Bliszczyce  139 2  

2  Branice  358 12  

3  Boboluszki  77  -  

4  Dzbańce  16  -  

5  Dzbańce Os.  10  12  

6  Dzierżkowice  42  1  

7  Gródczany  42  -  

8  Jabłonka  16  -  

9  Jędrychowice  39  -  

1  Jakubowice  42  -  

11  Lewice  99  5 

12  Michałkowice  25  2  

13  Niekazanice  39  -  
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14  Przysiółek-

Kałduny  

1 -  

15  Posucice  51  -  

16  Turków  26  -  

17  Uciechowice  36  -  

18  Wiechowice  56  -  

19  Włodzienin  135 -  

20  Włodzienin-

Kolonia  

5  10  

21  Wódka  49  -  

22  Wysoka  66  9  

SUMA  1369 53  

 

2.3.4. Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z terenem, na którym 

będzie wykonywana usługa.  

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

 

3.1. Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych 

bezpośrednio z terenów zamieszkałych (pochodzących z zabudowy jednorodzinnej i 

wielorodzinnej w Gminie Branice.  

Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów 

zamieszkałych w Gminie Branice.  

Odbiór i zagospodarowanie masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie od 

mieszkańców gminy Branice zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych –zlokalizowany w miejscowości Wysoka 

 

3.2.  

Przedmiotem zbiórki na terenach zamieszkałych będą następujące rodzaje odpadów:  

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady z popiołu, papier, tektura w tym 

odpady opakowaniowe, szkło bezbarwne i kolorowe,  tworzywa sztuczne, metale, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, odpady zielone, odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano-remontowe, 

odpady niebezpieczne (zużyte akumulatory i chemikalia, farby, detergenty), odpady inne 

kłopotliwe dla mieszkańców (styropian,), zużyte opony. 

 

3.3.  

1a) Prognozowana ilość odpadów komunalnych, zbieranych w okresie 18 miesięcy na terenie 

gminy Branice, wyniesie w rozbiciu na poszczególne frakcje:  

1. Odpady wielkogabarytowe – 150 Mg  

2. Odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji – 230 Mg  

3. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12 Mg  

4. Odpady budowlano-remontowe - 100 Mg  

5. Przeterminowane leki – 0,200 Mg  

6. Odpady niesegregowane – 1800 Mg  

7. Odpady z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i metale – 180 Mg  

8. Opakowania ze szkła - 100 Mg  

9. Opakowania z papieru i tektury - 13 Mg  

10. Popiół- 800 Mg  
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1b) Zamawiający informuje, iż w roku 2017 z nieruchomości zamieszkałych terenu  

Zamawiającego zostały odebrane następujące ilości odpadów komunalnych:  

1. Odpady wielkogabarytowe – 64,00 Mg  

2. Odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji – 102,76 Mg  

3. Zużyte opony – 5,34 Mg  

4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 4,32 Mg  

5. Odpady budowlano-remontowe – 73,74 Mg  

6.. Odpady niesegregowane – 1.208,89 Mg  

7. Odpady zmieszane opakowaniowe – 117,02 Mg  

8. Opakowania ze szkła – 63,02 Mg  

9. Popiół- 544,98 Mg  

 

 1c) Zamawiający informuje, iż w roku 2019  zostały odebrane następujące ilości odpadów 

komunalnych (ilości te zawierają także ilości odpadów komunalnych  z terenów 

niezamieszkałych, gdyż  od 1 lipca 2018 r. odbiór odpadów odbywał się zarówno z terenów 

zamieszkałych jak i niezamieszkałych): 

1. Odpady wielkogabarytowe – 102,98,00 Mg  

2. Odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji – 340,20 Mg  

3. Zużyte opony – 8,66 Mg  

4. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 8,18 Mg  

5. Odpady budowlano-remontowe – 71,28 Mg  

6. Odpady niesegregowane – 1.153,62 Mg  

7. Odpady zmieszane opakowaniowe – 119,36 Mg  

8. Opakowania ze szkła – 66,72 Mg  

9. Opakowania z papieru i tektury – 11,46 Mg  

10. Inne frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół)- 551,76 Mg  

11. Gruz ceglany – 5,44 Mg 

 

1f)  Zestawienie ilości przyjętych odpadów do punktu PSZOK w Wysokiej  w okresie 

styczeń-wrzesień 2020 roku  na podstawie wartości szacunkowych:  

1) papier i tektura  0,00 Mg 

2) opakowania ze szkła 0,050 Mg 

3) tworzywa sztuczne  0,00 Mg 

4) odzież i tekstylia  - 0,5 Mg 

5) metale  -  0,00 Mg 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe  -  0,100 Mg 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe  -  6,5 Mg 
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - 1,6 Mg 

9) zużyte baterie i akumulatory  0,00 Mg 
10) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia  -  0,010 Mg 
11) zużyte opony 0,700 Mg 
12) materiały izolacyjne  - 0,3 Mg 

13) odpadów budowlane i rozbiórkowe 6,0 Mg 

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 
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domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki  - 0,00 Mg 

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie 

precyzyjnie określić ilości odpadów komunalnych, które zostaną zgromadzone na 

terenie PSZOK-u w okresie obowiązywania umowy.  

W tej sytuacji zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w 

swoich szacunkach mogą opierać się wyłącznie na danych archiwalnych, własnej wiedzy i 

doświadczeniu.  

 

3.4.1. Wykonawca powinien uwzględnić w szacunkach wzrost masy odpadów komunalnych.  

 

3.4.2. W dniu podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz gospodarstw 

domowych z liczbą zamieszkałych osób. Otrzymane dane posłużą Wykonawcy do 

przygotowania odpowiedniej ilości pojemników i worków na odpady komunalne.  

 

3.5. Szacunkowa ilość worków do selektywnej zbiórki, podlegająca dystrybucji w okresie 18 

miesięcy wynosi ok. 25.000 szt., szacunkowa ilość worków czarnych do zbierania odpadów 

zmieszanych wynosi ok. 25.000 szt.  

 

3.6. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztach wykonania usługi, wpływów 

z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.  

 

3.7. 

Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z:  

 

3.7.1. odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z nieruchomości 

zamieszkałych oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także z 

miejsc, w których będą prowadzone zbiórki odpadów wielogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, oraz z punktów 

aptecznych, w których będą prowadzone zbiórki przeterminowanych leków, a także koszty 

wydruku harmonogramów odbioru odpadów oraz ewentualne ich zmiany, jak również koszty 

dostarczenia harmonogramów właścicielom nieruchomości, 

 

3.7.2. zakupem i dystrybucją worków,  

 

3.7.3. wyposażeniem nieruchomości w nieuszkodzone, w dobrym stanie techniczno-

użytkowo-sanitarnym urządzenia do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz do 

gromadzenia odpadów selektywnie zebranych na czas trwania umowy, w terminie do 3 dni od 

dnia zawarcia umowy do nieruchomości wielorodzinnych, w terminie do 5 dni od dnia 

zawarcia umowy do nieruchomości jednorodzinnych,   

 

3.7.4. w kosztach uwzględnia się również opłatę za umieszczanie odpadów na składowisku, 

tzw. „opłatę środowiskową”.  

 

4. Termin realizacji zamówienia: 18 miesięcy od dnia 01.01.2021r. do 30.06.2022r.  
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5. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów.  

5.1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.  

a. Na nieruchomościach zamieszkałych dopuszcza się następujące rodzaje pojemników, 

przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:120 litrów, 240 litrów, 

1100 litrów, 2,5 m³, 5 m³, 7 m³ lub/i worki o pojemności co najmniej 120l w kolorze czarnym.  

b. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub/i workach o 

minimalnej pojemności, z uwzględnieniem zapisów Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Branice przyjętego Uchwałą Rady Gminy Branice Nr  

XXIII/218/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. 

5.2. Odpady segregowane zbierane będą:  

 

a. do pojemników o pojemności co najmniej 120 litrów oraz do worków o pojemności 120 

litrów.  

b. ustala się następujące rodzaje worków i pojemników do gromadzenia odpadów selektywnie 

zbieranych:  

- worki w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal oraz odpady 

wielomateriałowe,  

- worki w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier, tekturę,  

- worki w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło,  

- worki w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone  

- pojemniki w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal oraz odpady 

wielomateriałowe,  

- pojemniki w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier, tekturę,  

- pojemniki w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło,  

- pojemniki w kolorze brązowym na odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,  

- pojemniki w innych kolorach niż wyżej wymienione z przeznaczeniem na popiół.  

 

6. Częstotliwość wywozu.  

 

6.1.Odpady komunalne zmieszane odbierane są na terenie gminy Branice: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej w cyklu dwutygodniowym - raz na dwa tygodnie, 

b) dla zabudowy wielorodzinnej w sezonie letnim (od kwietnia do października) w cyklu 

tygodniowym - raz w tygodniu, 

c) dla zabudowy wielorodzinnej w sezonie zimowym (od listopada do marca) w cyklu 

dwutygodniowym - raz na dwa tygodnie, 

 

6.2. Odpady komunalne zbierane selektywnie ulegające biodegradacji odbierane są na 

terenie gminy Branice: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej w cyklu dwutygodniowym - raz na dwa tygodnie, 

b) dla zabudowy wielorodzinnej w sezonie letnim (od kwietnia do października) w cyklu 

tygodniowym - raz w tygodniu, 

c) dla zabudowy wielorodzinnej w sezonie zimowym (od listopada do marca) w cyklu 

dwutygodniowym - raz na dwa tygodnie, 

 

6.3. Odpady komunalne zbierane selektywnie - popiół odbierane są na terenie gminy 

Branice od miesiąca października do kwietnia - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w 

terminach wyznaczonych harmonogramem  
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6.4. Odpady segregowane pochodzące z terenu nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy  odbierane będą:  

a. tworzywa sztuczne, metal oraz odpady wielomateriałowe - 1 raz na miesiąc,  

b. papier i szkło - 1 raz na dwa  miesiące, 

c. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy do roku na 

zasadzie wystawki  

e. odpady budowlano-remontowe – odbierane po uprzednim zgłoszeniu przez 

zainteresowanego do firmy wywozowej.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojemników przystosowanych do gromadzenia 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, poprzez 

dostarczenie pojemnika na teren konkretnej nieruchomości.  

 

Uwaga! W przypadku sytuacji zapełnienia kontenerów typu kp7 (poj.7m3) przed 

wyznaczonym terminem wywozu lub nie nagromadzenia dostatecznej ilości odpadów w 

kontenerach typu kp7 (poj.7m3) do terminu wywozu przewiduje się dla terenów 

zamieszkałych (zabudowa wielorodzinna), inny termin wywozu, pod warunkiem 

wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub drogą mailową za pośrednictwem pracownika 

Urzędu Gminy Branice.  

 

 

6.5. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości miesięcznej opłaty w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów  będą odbierane następujące rodzaje odpadów w każdej ilości 

z zastrzeżeniem zapisów pkt 11 i 12 niniejszego ust. 6.5:   

1) papier i tektura   

2) opakowania ze szkła  

3) tworzywa sztuczne   

4) odzież i tekstylia   

5) metale   

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe   

7) meble i inne odpady wielogabarytowe   

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny   

9) zużyte baterie i akumulatory   

10) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia   
11) zużyte opony  (wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia 

działalności gospodarczej) - w ilości nie przekraczającej 4 szt. na gospodarstwo domowe na 

rok. 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe (Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane 

do PSZOK  - w ilości nie przekraczającej 300 kg na gospodarstwo domowe na rok, przy czym 

materiały izolacyjne ( styropian ) pochodzące z bieżących remontów będą przyjmowane do 

PSZOK - w ilości nie przekraczającej 1 m3 na gospodarstwo domowe na rok) 

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki   
 

 

6.6. Wywóz odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK)  odbywa się po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika PSZOK 

po zapełnieniu pojemników, w terminie do 5 dni od powiadomienia.  
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Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 

położonego na terenie Gminy Branice punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

znajdującego się w miejscowości Wysoka z częstotliwością planowaną nie rzadziej niż raz na 

kwartał.   

 

6.7. Wykonawca zapewnia obsługę punktów zbiórki przeterminowanych leków obejmującą: 

odbiór, transport i utylizację przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw 

domowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zlokalizowanych w aptekach i 

punktach aptecznych na terenie Gminy Branice. Wykonawca zapewni wkład foliowy, 

wymieniany każdorazowo po odbiorze w/w odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do 

odbierania przeterminowanych leków z ww. punktów po zapełnieniu pojemników, w terminie 

do 3 dni od powiadomienia przez pracownika Urzędu Gminy w Branicach  

 

7. Obowiązki wykonawcy  

 

7.1 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania każdej ilości odpadów 

komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości. 

 

7.2.Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio z 

terenów nieruchomości. 

 

7.3.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów 

bezpośrednio z terenów nieruchomości jak i z PSZOK (z zastrzeżeniem zapisów pkt. 6.5. 

 

7.4.Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Branice. Usługa 

obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych 

(szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez 

zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych 

o problematycznej lokalizacji.  

 

7.5.Wykonawca zobowiązany jest do:  

- zapewnienia i wyposażenia nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w pojemniki 

do gromadzenia popiołów, odpadów komunalnych zmieszanych, oraz worki zgodnie z pkt 

7.6. i 7.7.,  

- w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do gromadzenia popiołów, odpadów 

komunalnych zmieszanych i odpadów zebranych selektywnie, oraz worki zgodnie z pkt 7.6. i 

7.7.,  

 

Przy osiedlach mieszkaniowych (zabudowa wielorodzinna) - do 4 punktów, tj.: we 

Włodzieninie-Kolonii – 1 punkt, Dzbańce Osiedle - 2 pkt, Wysoka - 1 pkt, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia nieruchomości zamieszkałych dodatkowo w 

pojemniki o pojemności 7m3 .  

Przy osiedlach mieszkaniowych (zabudowa wielorodzinna) - do 5 punktów, tj.: Branice ul. 

Szkolna -2 pkt, Branice ul. Ogrodowa – 1 pkt, Branice, ul. Słoneczna – 2 pkt, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w dodatkowe 

pojemniki o pojemności adekwatnej do ilości odpadów przekazanych przez właścicieli.  
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Wykorzystywane pojemniki oraz kontenery do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

lub wymagania Polskich Norm.  

 

7.6.Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

w worki w kolorze czarnym o poj. co najmniej 120l z folii LDPE o grubości zapewniającej 

wytrzymałość worków, z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane . 

 

7.7.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia nieruchomości 

zamieszkałych, z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny 

(poza popiołem zbieranym w pojemnikach) w kolorowe worki o pojemności 120 litrów z folii 

LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 60 mikronów) 

przeznaczonych na gromadzenie odpadów segregowanych . 

 

7.8.Worki i pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być zaopatrzone w informację, jakie 

odpady wrzucać do danego worka, pojemnika w ramach prowadzonej selektywnej zbiórki.  

 

7.9.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pakietu początkowego worków do 

selektywnej zbiórki odpadów do zabudowy wielorodzinnej w terminie do 3 dni od daty 

podpisania umowy, natomiast do nieruchomości jednorodzinnych do 5 dni od daty podpisania 

umowy, w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu mieszkańców, zgodnie z informacjami 

Zamawiającego, wskazanymi w wykazie, o którym mowa w pkt 3.4.2., ale nie mniejszej niż 5 

szt.,  a także udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie wykonywania 

umowy, w terminie do 3 dni od daty przekazania informacji. 

 

7.10. Każde następne wyposażenie nieruchomości w worki nastąpi z częstotliwością wg 

potrzeb, tj. za każdy odebrany, zapełniony worek z terenu nieruchomości Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć nowy, w tym samym kolorze.  

 

Wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów przez Wykonawcę 

powinno  następować w sposób uniemożliwiający ich kradzież czy przypadkowe zniszczenie. 

 

7.11.Wykonawca zobowiązany jest do oddzielnego odbioru każdego rodzaju odpadów 

selektywnie zebranych.  

 

7.12.Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów zawierających informację o ilości i rodzaju odebranych odpadów,  

 

7.13.Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości 

zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem wywozu. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia 

harmonogramu wywozu wszystkich odpadów przed podpisaniem umowy.  

 

7.14.Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram powinien być dostarczony przez 

Wykonawcę dla każdego właściciela nieruchomości objętym odbiorem odpadów 

komunalnych, przy czym pierwszy w terminie do dnia 5 dni od zawarcia umowy.  
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania harmonogramów odbioru odpadów 

komunalnych właścicielom nowopowstałych nieruchomości, wskazanych przez 

Zamawiającego, w terminie do 3 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.  

 

7.15. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca 

będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości 

objętej odbiorem odpadów komunalnych w terminie do 7 dni od daty akceptacji zmiany 

harmonogramu.  

 

7.16.Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien 

realizować od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 22.00. Wykonawca jest 

zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych:  

- w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego;  

- w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru;  

- niezależnie od warunków atmosferycznych;  

- pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych mieszanych, selektywnie 

zebranych i wielkogabarytowych, w sposób wykluczający mieszanie odpadów.  

 

7.17. Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (np. nieodebranie z nieruchomości 

odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane, 

niedostarczenie pojemników) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem 

od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na 

adres Zamawiającego.  

W przypadku niedostarczenia pojemnika w ramach realizacji reklamacji Zamawiający 

uprawniony jest do zastępczego wykonania tego obowiązku Wykonawcy na jego koszt, który 

następnie zostanie wskazany w refakturze i skompensowany z należnością Wykonawcy za 

wykonane usługi.       

 

7.18. W trakcie wykonywania zamówienia wyposażenie nowo zgłoszonych przez 

Zamawiającego miejsc w niezbędne pojemniki/worki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni od 

otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego.  

 

7.19. W przypadku braku możliwości terminowego odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów z uwagi na złe warunki atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczności 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

zaistniałych okolicznościach utrudniających prawidłowe wykonanie usługi. W przypadku 

zaistniałych utrudnień Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów 

transportu i amortyzacji pojazdów. Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady komunalne 

niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających ich odbiór. 

 

7.20. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń powstających w wyniku 

załadunku i transportu odpadów komunalnych. Za szkody w majątku Zamawiającego lub 

osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok 

pergoli śmietnikowych i pojemników, jeśli będzie to wynikiem jego działania lub pojemnik 

będzie przepełniony.  

 

7.21. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników 

wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy 

do Wykonawcy.  
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7.22 Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być 

dezynfekowane i dezynsekowane przez Wykonawcę co najmniej dwa razy do roku, przy 

czym raz w okresie letnim. natomiast w zabudowie wielorodzinnej ww. urządzenia powinny 

być myte, dezynfekowane i dezynsekowane przez Wykonawcę co najmniej dwa razy do roku, 

przy czym raz w okresie letnim.  

 

7.23. Wykonawca ma obowiązek transportu i zagospodarowania selektywnie zebranych 

odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w 

zakresie odzysku odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

7.24.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej ewidencji odebranych 

odpadów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz składania Zamawiającemu 

sprawozdawczości w zakresie ilości zebranych odpadów komunalnych w rozbiciu na 

poszczególne rodzaje odpadów z podaniem ich kodów, klasyfikowane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów ( Dz. U. z 2020 r. poz. 10 ).  

 

7.25. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań i przekazywania ich 

Zamawiającemu zgodnie z art. 9n i 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji 

umożliwiających sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu raportu 

miesięcznego z nieruchomości, z których zostały odebrane niesegregowane i selektywnie 

zebrane odpady komunalne w danym miesiącu.  

Raport miesięczny powinien zawierać informacje o łącznej masie [Mg] wszystkich 

odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, jak również podanie sposobu ich 

zagospodarowania, informacji do jakiej instalacji zostały przekazane,  

Raport miesięczny powinien być przekazany Zamawiającemu w terminie do 10 dnia po 

upływie każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc, w którym usługi były świadczone.  

Raport miesięczny należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej.  

Uwaga! Do raportu miesięcznego należy dołączyć kserokopie kart przekazania odpadów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu raportu o 

odpadach odebranych z PSZOK ze wskazaniem łącznej masy [Mg] wszystkich 

odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje.  

Raport powinien być przekazany Zamawiającemu w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca,  

w którym usługi były świadczone odbioru odpadów z PSZOK.    

Raport należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej.  

Uwaga! Do raportu należy dołączyć kserokopie kart przekazania odpadów.  

 

Zamawiający przeprowadza weryfikację przekazanej dokumentacji w terminie 5 dni 

roboczych, licząc od następnego dnia po jej otrzymaniu. Akceptacja raportu miesięcznego 

stanowi podstawę dokonania rozliczenia – wystawienia faktury przez Wykonawcę.  
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7.26. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Branice, Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

zmieszane odpady komunalne, odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

przekazywać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) 

wskazanej lub wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodu potwierdzającego dokonanie tych 

czynności, tj. kart przekazania odpadów.  

 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie instalacje, do których będzie 

przekazywał przedmiotowe odpady.  

 

7.27. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu raportów i sprawozdań 

w terminie do 10 dni od zakończenia danego okresu objętego raportem, sprawozdaniem, poza 

sprawozdaniem, o którym mowa w art. 9n i w art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które ma być złożone zgodnie z zapisami ww. 

ustawy.  

 

7.28.Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z 

wymogami wynikającymi z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.   

 

7.29.Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań z art. 9d i 9e ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

 

7.30.Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 

2013 r. poz. 122).  

 

7.31. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela 

nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W 

przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić właścicielowi 

nieruchomości ostrzeżenia w postaci „żółtej kartki” – naklejki z treścią uzgodnioną z 

Zamawiającym, w celu ponownego przesegregowania odpadów, a w przypadku dalszego 

uchylania się od obowiązku segregacji Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako 

zmieszane i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego oraz właściciela 

nieruchomości, nie później niż w ciągu trzech dni od zaistnienia zdarzenia.  

Informacja dla Zamawiającego powinna zawierać w szczególności:  

a) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Branice;  

b) zdjęcia w postaci cyfrowej, umożliwiające identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i 

godziny, dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem; zdjęcia 

muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie 

pojemników (kontenerów, worków itp.) do konkretnej nieruchomości;   
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c) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z regulaminem 

postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich 

przekazane.  

 

7.32. Inne obowiązki Wykonawcy:  

a) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych 

przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Gminy do niezbędnego 

minimum,  

b) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy 

dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe 

wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w 

postępowaniu przetargowym ofercie,  

c) garażowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie 

posiadanej bazy magazynowo transportowej,  

d) wszystkie pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie 

oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, 

posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. Poza 

wymaganiami określonymi w niniejszym punkcie zastosowanie ma rozporządzenie 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)  

e) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do 

punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych 

remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia 

z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,  

f) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

g) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających 

wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego 

wymaganiami i przepisami prawa,  

h) 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.  

 

7.33. Zamawiający wskazuje standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony 

środowiska.  

1) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem i 

przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska, a także zachowania najwyższych 

jakościowo osiągnięć techniki i technologii.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi wysypanymi z 

pojemników, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych,  

b) porządkowanie terenu, na którym znajdują się pojemniki na odpady poprzez ich 

umieszczenie w tym samym miejscu, w którym były usytuowane przed odbiorem odpadów,  

b) zapobiegania wysypywaniu się odpadów komunalnych z pojazdów oraz pojemników i 

worków podczas ich odbioru,  

c) odbioru odpadów komunalnych leżących luzem obok zapełnionych pojemników w 

zabudowie wielorodzinnej w przypadku ich nieterminowego odbioru.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do transportowania odpadów pojazdami, których 

konstrukcja będzie zabezpieczała przed wysypywaniem się, rozwiewaniem i rozpylaniem 

przewożonych odpadów.  
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7.34. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania  

lub powierzyć wykonanie innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, lub 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.  

 

8. POSTANOWIENIA INNE  

 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a)Ważenia zebranych poszczególnych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze 

zlokalizowanej na terenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub 

innego zakładu, do którego będą przekazywane odpady z terenu Gminy Branice.  

b)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania szczegółowej 

dokumentacji z każdego ważenia (zawierające datę i godzinę dokonania ważenia, nr 

rejestracyjny samochodu) oraz posiadania wszystkich dokumentów potwierdzających 

przekazanie odebranych odpadów (karty przekazania odpadów).  

 

8.2.Wykonawca poinformuje Zamawiającego o nieruchomościach, na których brak jest 

pojemników na odpady.  

 

8.3.Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązuje zakaz mieszania 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami 

komunalnymi oraz zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zbieranych 

odpadów komunalnych, a także zakaz mieszania odpadów komunalnych odebranych z terenu 

Gminy Branice z odpadami odebranymi z terenu innej gminy.  

 

8.4 Stosownie do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga aby 

realizacja usługi dostosowana była do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

8.5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie uczestniczył w kontrolach w zakresie 

prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, spotkaniach z mieszkańcami, sesjach Rady 

Gminy, posiedzeniach komisji lub innych naradach i spotkaniach.  

 

8.6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania nielegalnych miejsc składowania odpadów 

komunalnych w ilości 5.000 kg/rok, wskazanych przez Zamawiającego.  

 

8.7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do prowadzenia i 

przekazywania w danym miesiącu ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane 

zmieszane i selektywnie zebrane odpady, w zakresie ilości zebranych odpadów (ilość i 

pojemność pojemników z odpadami zmieszanymi oraz ilość poszczególnych worków i 

pojemników z odpadami zebranymi selektywnie). 

 

 

9. Zamówienia podobne  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług, tj. 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich 

zagospodarowaniu, na warunkach wynegocjowanych z wykonawcą oraz zgodnie 

z obowiązującym wówczas stanem prawnym oraz przepisami prawa miejscowego. 
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W szczególności przewiduje się ceny jednostkowe za: 1 Mg odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych); 1 Mg tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali; 1 Mg 

bioodpadów (w tym odpadów zielonych); 1 Mg papieru i tektury; Mg szkła, 1 Mg 

popiołów i żużli; 1 Mg odpadów wielkogabarytowych, 1 Mg zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Przewiduje się udzielenie zamówienia na okres 18 

miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

Załączniki:  

1. Raport miesięczny ilości [Mg] i rodzajów odebranych odpadów komunalnych z gminy 

Branice  

2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice - Uchwała Rady 

Gminy Branice Nr XXIII/218/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.  

3. Uchwała Rady Gminy Branice nr Nr XXIII/219/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów  

4. Regulamin PSZOK nr 63G/20 z 1 października 2020r. 

 


