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Załącznik nr 4 do SIWZ 
Postępowanie nr IR.271.050.2020.WS 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)                                       

Główny kod CPV 

90500000–2 usługi związane z odpadami 

Dodatkowe kody CPV 

90511000–2 usługi wywozu odpadów 

90512000–9 usługi transportu odpadów 

90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90533000–2 usługi gospodarki odpadami 

2. Nazwa Przedmiotu Zamówienia 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych 

w Sektorze III na terenie Gminy Kłobuck” - Część III. 

3. Zakres Przedmiotu Zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych 

z nieruchomości położonych w Sektorze III na terenie Gminy Kłobuck: 

- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do odbioru selektywnie zebranego szkła 

oraz opakowań ze szkła, 

- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki na: 

 tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania 

wielomateriałowe oraz opakowania z metali, 

 papier, tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, 

 odpady ulegające biodegradacji 

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 w ramach powierzonego zadania. 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy - w okresie 12 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2021r. Nie dłużej 

jednak niż do dnia (włącznie z tym dniem), w którym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 
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umowy osiągnie całkowitą cenę oferty za minimalną (przewidywaną) ilość odpadów, tj. kwotę 

określoną w § 6 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ, a w przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z prawa opcji do momentu, w którym wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy osiągnie wartość określoną w § 6 ust. 5 umowy stanowiącej załącznik nr 10 do 

SIWZ – Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych powstających na terenie Gminy Kłobuck. 

 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać odebrane odpady komunalne do instalacji komunalnych, 

które zostaną wykazane w złożonej przez Wykonawcy ofercie.   

 

3.1 Prawo opcji 

Zamawiający przewiduje, że na etapie realizacji zamówienia, będzie korzystał z prawa opcji. 

Zgodnie z regulacjami ustawowymi, rozszerzenie zamówienia poza jego minimalny poziom jest 

uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego i będzie realizowane w miarę zaistniałej 

potrzeby. Dlatego też, Zamawiający zastrzegając prawo opcji:  

1. gwarantuje minimalną przewidywaną ilość odpadów w okresie realizacji umowy ustaloną  

w wyniku analizy okresu od 1 stycznia 2019 do 31 października 2020r. szacowaną na:  

– odpadów zmieszanych 1780,00 Mg, 

– odpadów segregowanych 880,00 Mg 

2. przewiduje maksymalną przewidywaną ilość odpadów w okresie realizacji umowy ustaloną 

w wyniku analizy okresu od 1 stycznia 2019 do 31 października 2020r. szacowaną na:  

– odpadów zmieszanych 1958,00 Mg, 

– odpadów segregowanych 968,00 Mg. 

 

3.2 Informacje ogólne: 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 

 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1219), 

  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1439), 

  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 

  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. 

U. z 2013r, poz. 122). 
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 Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 – 2022, 

 uchwały Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.  w 

sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 

2022” oraz wszelkich jego aktualizacji lub zmian. 

oraz innych aktów prawa miejscowego dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wydanymi 

przez Gminę Kłobuck. 

Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w wyżej wymienionych przepisach 

oraz nowo wprowadzanych, oraz stosować je na bieżąco. 

 

3.3. Podstawowe dane dotyczące Sektora III znajdującego się na terenie Gminy Kłobuck 

1) Liczba zamieszkałych posesji jednorodzinnych 

położonych na terenie Sektora III na podstawie złożonych deklaracji: ok 1966 

2) Liczba osób zamieszkujących nieruchomości w 

Sektorze III wg deklaracji (na dzień 31.10.2020 r.): 6260 

3) Sektor III obejmuje nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej położone w następujących obrębach geodezyjnych: Biała Dolna, Biała Górna, 

Borowianka, Gruszewnia, Lgota, Libidza, Łobodno, Nowa Wieś, Kopiec,  Kamyk, 

4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również odbiór odpadów z posesji 

o utrudnionym dojeździe, ze względu na parametry i stan nawierzchni dróg: 

 

Lp. Miejscowość Adres 

1 Łobodno 
ul. Podleśna 4, 6, 8, 12, 16 

ul. Spokojna 37 

2 Biała 
ul. Zagórska 55 

ul. Kościelna 2, 9a 

3 Libidza ul. Stawowa 32, Leśna 23 

 
5) Szacowaną ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie objętym zamówieniem 

przedstawiono poniżej (ilości odebrane od 1 stycznia 2019 do 31 października 2020r.) 

Masa odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych, położonych w Sektorze 
III, w oparciu o miesięczne raporty podmiotu odbierającego odpady-firmy PZOM Strach Sp. z o.o. 
Sp. K oraz firmy EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. Sp. K.: 
 

Kod odpadu Nazwa odpadu 2019 2020 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 45,87 59,70 
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15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 145,66 71,26 

15 01 04 Opakowania z metal 77,79 94,51 

15 01 07 Opakowania ze szkła 212,65 176,44 

16 01 03 Zużyte opony 4,41 8,46 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony  1,16 0,80 

20 01 35* 

 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki5)  

2,37 1,30 

20 01 36 

 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35 Odpady 
ulegające biodegradacji  

2,09 5,74 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  124,48 251,43 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  1681,13 1441,21 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 31,45 41,52 

SUMA: 2329,07 2152,37 

 
6) Ilość wytwarzanych odpadów, gospodarstw, osób oraz nieruchomości zamieszkałych 

podanych w opisie przedmiotu zamówienia przedstawionych powyżej, nie jest zależna 

od Zamawiającego. Przedstawione wielkości mogą ulec zmianie w okresie objętym 

zamówieniem, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości należy 

traktować jako orientacyjne przy kalkulacji oferty i Wykonawcy nie przysługuje prawo 

odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości lub ich przekroczenie. 

 
 
3.4. Obowiązki Wykonawcy:  

1. Wykonawca jest zobowiązany przekazać odebrane z nieruchomości zamieszkałych odpady 

komunalne do instalacji komunalnych, które zostaną wskazane w złożonej ofercie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywanie ważenia wszystkich odebranych odpadów 

komunalnych na legalizowanej wadze samochodowej w miejscu przekazania odpadów 

komunalnych. 

3. Wykonawca dokona na każde żądanie Zamawiającego ważenia odebranych i transportowanych 

odpadów w miejscu i czasie przez niego wskazanym. Ważenie takie związane jest z uprawnieniem 

kontrolującym Zamawiającego i według jego wyboru może dotyczyć wszystkich lub wybranych 

rodzajów odpadów, przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zbiórki odpadów przed wyjazdem 

danego pojazdu z terenu Gminy Kłobuck. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia usługą odbioru, transportu i zagospodarowania 

bezpośrednio sprzed nieruchomości: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01), 

 odpady segregowane: 

- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 

39, 20 01 40, 20 01 99); 

- papier i makulatura (15 01 01, 20 01 01); 

- szkło i opakowania ze szkła (15 01 07, 20 01 02), 

- odpady ulegające biodegradacji (20 01 08, 20 02 01) 

- odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w 

roku. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich nieruchomości zamieszkałych                  

w wymagane pojemniki na odpady szklane i worki do zbierania selektywnego odpadów, które 

powinny spełniać wymagania Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

19):  

- pojemniki do zbierania odpadów szklanych powinny być koloru zielonego, wykonane 

z tworzywa sztucznego, o pojemności 120 l, 240 l i o konstrukcji umożliwiającej 

ich opróżnianie grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru 

odpadów. Pojemniki powinny być wyposażone w kółka ułatwiające ich przemieszczanie. Pojemniki 

dostarczane do mieszkańców winny: spełniać normę PN EN 840 – 1, być sprawne technicznie, 

zamykane, wykonane z materiałów trudnopalnych, szczelne, przystosowane do opróżniania przez 

typowe śmieciarki, 

- worki powinny być nowe, półprzeźroczyste, o odpowiedniej kolorystyce i napisach 

informujących o rodzaju odpadów, na które są przeznaczone, o pojemności 120 l, wykonane z 

tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o minimalnej grubości 0,035 mm 

oraz być odpowiednio oznakowane w formie pisemnej w języku polskim.  

6. Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki na szkło powinno nastąpić 

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Każdy właściciel nieruchomości musi otrzymać 

właściwe pojemniki, w ilościach przewidzianych dla nieruchomości. Pojemniki powinny być w 

dobrym stanie technicznym, użytkowym i sanitarnym, opatrzone napisem „SZKŁO”. Wyposażenie 

nowych nieruchomości w pojemniki na szkło i worki winno być realizowane na bieżąco w całym 

okresie trwania umowy w terminie 4 dni po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, w 

szczególności w przypadku ich zniszczenia, zaginięcia, zmiany ilości osób zamieszkujących lub 
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powstania nowego punktu wytwarzania odpadów. 

 

Pierwsze wyposażenie: 

 w pojemniki na zmieszane odpady komunalne zapewnia Urząd Miejski - na każde 5 osób 

zamieszkujących nieruchomość: 1 pojemnik 240 L 

 w pojemniki na selektywnie zbierane odpady ze szkła zapewnia Wykonawca - w zależności 

od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

następującą liczbę pojemników na szkło:  

 od 1 do 3 osób: jeden pojemnik o poj. 120 L; 
 od 4 do 7 osób: jeden pojemnik o poj. 240 L; 
 powyżej 7 osób: jeden pojemnik o poj. 240 L oraz dodatkowy pojemnik o 

poj. 120 L na kolejne 3 osoby powyżej 7 osób. 
 

- pojemniki 120 l – ok. 1223 szt. 

- pojemniki 240 l – ok. 766 szt. 

Pierwsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki na szkło powinno nastąpić w terminie 14 

dni od daty popisania umowy. 

 

 Wykonawca zapewnia pierwsze wyposażenie w worki na odpady segregowane: 

a) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe zbierane łącznie do worka koloru 

żółtego, 

b) papier i tektura – zbierane do worka koloru niebieskiego, 

c) odpady biodegradowalne – zbierane do worka koloru brązowego,. 

 

W zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć następującą liczbę kompletów worków:  

- od 1 do 3 osób: jeden komplet worków o poj. min. 120 L każdy; 

- od 4 do 7 osób: dwa komplety worków o pojemność min. 120 L każdy; 

- powyżej 7 osób: dwa komplety worków o pojemność min. 120 L każdy oraz dodatkowy 

komplet na każde kolejne 3 osoby powyżej 7 osób 

 

7. W przypadku większego zapotrzebowania na worki do selektywnej zbiórki odpadów niż ilość 

przewidziana na daną nieruchomość, Wykonawca pozostawi mieszkańcowi dodatkowe worki w 

ilości niezbędnej do zgromadzenia wszystkich wyprodukowanych odpadów, bez żadnych 

dodatkowych kosztów oraz zobowiązany będzie do odebrania posegregowanych odpadów 
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zgromadzonych w workach właściciela nieruchomości (niezależnie od koloru czy rodzaju worka, w 

którym mieszkaniec wystawi odpad). 

8. Doposażenie nieruchomości w pojemniki będzie obowiązkiem: 

 Zamawiającego na własny koszt, w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących 

nieruchomości jednorodzinne lub powstania nowego punktu wytwarzania odpadów – w 

zakresie pojemnika na odpady komunalne zmieszane, 

 Wykonawcy na własny koszt, w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących 

nieruchomości jednorodzinne lub powstania nowego punktu wytwarzania odpadów - w 

zakresie pojemnika na odpady szklane. 

9. Koszty wymiany pojemnika na odpady zmieszane na nieruchomościach jednorodzinnych: 

a) w przypadku udokumentowanego zniszczenia pojemnika z winy użytkownika lub zaginięcia 

pojemnika będą obciążały Zamawiającego, 

b) w przypadku udokumentowanego zniszczenia pojemnika z winy Wykonawcy będą obciążały 

Wykonawcę. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy doposażenia nieruchomości w 

nowy pojemnik do selektywnego zbierania szkła, na koszt Wykonawcy, w przypadku: 

 udokumentowanego zniszczenia pojemnika przez Wykonawcę, w trakcie realizacji usługi, z 

jego wyłącznej winy, 

 zmiany ilości osób zamieszkujących na wskazanej posesji, w terminie do 4 dni od 

zgłoszenia w formie elektronicznej zapotrzebowania przez Zamawiającego, 

 zgłoszenia nowych nieruchomości, jeśli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia, w 

terminie 4 dni od zgłoszenia w formie elektronicznej zapotrzebowania przez 

Zamawiającego. 

12. Po wyposażeniu nieruchomości jednorodzinnych w pojemniki na szkło Wykonawca, najpóźniej 

w terminie 3 dni od dnia zakończenia dostarczania pojemników, poinformuje pisemnie                           

o zakończeniu dostarczania pojemników. 

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 

50 kompletów worków do selektywnej zbiórki odpadów (po 50 sztuk dla każdej frakcji odpadów),  

i na jego zgłoszenie uzupełni stan worków po ich wyczerpaniu w terminie do 7 dni od przyjęcia 

zgłoszenia. 

14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał każdą ilość odpadów objętych zamówieniem 

wystawionych przez właścicieli nieruchomości objętych odbiorem. W przypadku kiedy odpady, 

które nie zmieszczą się do pojemnika lub worka i wystawione będą obok w dodatkowych 
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(nieoznakowanych) workach muszą zostać odebrane w ramach niniejszego zamówienia.  

16. Termin odbioru pojemników na odpady szklane z nieruchomości, wynikający z niniejszego 

zamówienia publicznego, w związku z zakończeniem realizacji umowy, należy uzgodnić z 

zamawiającym. Odbiór nie może nastąpić przed wyposażeniem nieruchomości w pojemniki i worki 

w ramach umowy na kolejny odbiór odpadów. 

17. Zamawiający na wskazany adres e-mail dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz punktów 

wywozowych, objętych przedmiotem zamówienia, zawierający również ilość osób 

zamieszkujących nieruchomość i zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów, w celu 

zaopatrzenia właścicieli nieruchomości w pojemniki na szkło i worki do segregacji odpadów. 

18. W przypadku likwidacji punktów odbioru odpadów (pusty dom, np. po śmierci 

lub wyprowadzce właściciela) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania pojemnika na szkło i 

zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów z tych nieruchomości w terminie 14 dni od daty 

przekazania Wykonawcy zgłoszenia w formie elektronicznej. 

19. Usługa będzie wykonywana w dni robocze, od poniedziałku do piątku z zachowaniem poniższej 

częstotliwości: 

1) zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji – w okresie od  kwietnia do 

października raz na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach raz na trzy tygodnie; 

2) selektywnie zebrane odpady: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe  – raz na trzy tygodnie, 

3) selektywnie zebrane odpady: szkło – raz na trzy miesiące  

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w ciągu 

roku. 

 

 

3.5. Obowiązki Wykonawcy w zakresie harmonogramu odbioru odpadów 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i dostarczenia właścicielom nieruchomości 

harmonogramów odbioru odpadów wg wytycznych Zamawiającego. 

2. Harmonogram obejmować będzie terminy wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych. Na 

harmonogramie musi znaleźć się nazwa, adres i nr telefonu firmy odbierającej odpady, miejscowość 

i ulice jakich dotyczy harmonogram, informacja o numerze konta bankowego Gminy do wniesienia 

opłaty i terminy jej zapłaty. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i dystrybucja harmonogramu odbioru 

odpadów w postaci ulotek (wydruk czarno - biały, w ilości ok. 2000 sztuk) oraz dystrybucja 

opracowanych i dostarczonych przez Zamawiającego zasad segregacji odpadów. Przez dystrybucję 
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Zamawiający rozumie dostarczenie ww. informacji do skrzynek na listy. Dystrybucja powinna 

odbywać się wg poniższych zasad:  

- harmonogram będzie stanowił kontynuację obowiązującego harmonogramu, który dostępny jest 

na stronie internetowej Zamawiającego, 

- projekt harmonogramu odbioru odpadów na miesiące kwiecień-wrzesień 2021 roku należy 

przedstawić Zamawiającemu w wersji elektronicznej w terminie 7 dni od otrzymania od 

Zamawiającego  wykazu nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne. 

Harmonogram każdorazowo zatwierdza Zamawiający. Zamawiający w ciągu 3 dni od otrzymania 

harmonogramu może zatwierdzić harmonogram lub zgłosić Wykonawcy uwagi do niego. W 

przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca jest zobowiązany do poprawy harmonogramu oraz 

wystąpienia ponownie o jego akceptację;  

- wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram 

odbioru w terminie 7 dni od daty zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego, na każdą 

nieruchomość zamieszkałą. Przez dostarczenie harmonogramu Zamawiający rozumie w zabudowie 

jednorodzinnej dostarczenie ww. informacji na każdą nieruchomość zamieszkałą. 

- projekt harmonogramu na miesiące  październik 2021 r. - marzec 2022 r. należy przedstawić 

Zamawiającemu do 31.08.2021 r.; harmonogramy powinny zostać dostarczone mieszkańcom do 

końca września 2021 r. 

4. Ewentualne zmiany harmonogramów należy doręczyć mieszkańcom przynajmniej na 10 dni 

przed planowanym terminem odbioru określonym w pierwotnym harmonogramie. Wszelkie zmiany 

należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. 

 

 
3.6. Transport i zagospodarowanie odpadów 

 Wykonawca winien utrzymać porządek w trakcie odbierania odpadów, a także 

zabezpieczyć przewożone odpady przed wysypaniem. 

 Zakazuje się mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 

 Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady również w przypadku stwierdzenia 

niemożności dojazdu do pojemników i worków przez parkujące pojazdy lub inne przeszkody. 

 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać odpady odebrane od właścicieli 

nieruchomości do wskazanych przez niego w ofercie instalacji, w szczególności 

komunalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6d ust. 4 
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ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz.1439 z późn. zm.). 

 Wykonawca zobowiązany jest gospodarować odebranymi odpadami w sposób 

zapewniający wywiązywanie się z powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy 

obowiązków nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.), zgodnie z  

rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 3b ust 2 i art. 3c ust. 2 ustawy tj.: 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), rozporządzeniem Ministra 

Środowiska  z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), 

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). 

 

3.7. Inne obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Kłobuck, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz zezwolenie na transport odpadów komunalnych, w tym 

niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany 

jest również do posiadania wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami (BDO). 

2. Realizując zagospodarowanie odebranych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych 

odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania 

odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów zgodnie z art. 9e ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odebranymi odpadami w sposób 

zapewniający wywiązywanie się z powierzonych przez Zamawiającego obowiązków 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.), zgodnie z  rozporządzeniami wydanymi na 

podstawie art. 3b ust 2 i art. 3c ust. 2 ustawy tj.: rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
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użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 2167), rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 15 grudnia 2017 r. w 

sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), 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). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym, 

w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, 

metalu, tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 

r. poz. 2167). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym, 

w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do nieprzekroczenia w danym roku kalendarzowym,  

w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do 

składowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w 

sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 

odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412). 

7. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie odbierania odpadów oraz 

zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem. W przypadku wysypania 

odpadów z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi 

odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu zanieczyszczonego 

odpadami. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić działalność w sposób niepowodujący zagrożenia 

dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu, zapylenia oraz 

uszkodzeń infrastruktury technicznej. 

10. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

12. Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych, 

realizowanych na rzecz Zamawiającego, nie mogą jednocześnie odbierać odpadów 

komunalnych z nieruchomości, które nie są objęte gminnym systemem zagospodarowania 

odpadami. 

13. Załadunek, jak i transport odpadów, będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, 

który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Pojazdy winne być oznakowane w sposób 

czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez 

umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy. Zamawiający 

wymaga, aby wykonawca dysponował bazą magazynowo – transportową i potencjałem 

osobowym, gwarantującym stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usług odbioru i 

zagospodarowania odpadów. 

14. Wykonawca wyposaży pojazdy odbierające odpady w elektroniczny system monitoringu, 

bazujący na GPS rejestrujący przebieg trasy, umożliwiający trwałe zapisywanie informacji o 

położeniu pojazdu i czasie jego postoju. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia muszą być 

rozszerzone o dokładną datę i czas oraz współrzędne geograficzne, na podstawie systemu 

GPS. Zamawiający wymaga, aby dane z GPS były udostępniane na bieżąco (dostęp do 

systemu monitorującego GPS Wykonawcy). Wykonawca zapewnia możliwość podglądu 

GPS dla pracownika Zamawiającego dla pojazdów w danym dniu odbierających odpady z 

terenu Gminy Kłobuck. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapisywania w sposób umożliwiający odczyt przez okres 

obowiązywania umowy oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy danych 

pochodzących z systemu monitoringu i systemu czujników. Wykonawca powinien posiadać 

odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych 

danych, które powinny być udostępnione na każde żądanie Zamawiającego. Dane należy 

przechowywać do 30.04.2022 r. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 
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17. Do obowiązków Wykonawcy należy naprawa lub ponoszenie kosztów naprawy szkód 

wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w gminie 

(uszkodzenie chodników i innych urządzeń). 

18. Wykonawca udostępni co najmniej jedną linię telefoniczną w celu szybkiej komunikacji, tak 

aby był możliwy stały kontakt przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą. 

19. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w 

związku z wykonywanymi przez Wykonawcę lub podwykonawcę czynnościami lub przy 

okazji ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania Wykonawcy lub 

podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności. 

 

3.8. Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawozdawczości 

1. Wykonawca będzie sporządzał raporty miesięczne, do których dołączał będzie dowody 

ważenia. 

2. Ilość odpadów wykazanych w raporcie miesięcznym musi odpowiadać sumie z dowodów 

ważenia. 

3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty miesięczne w terminie do 7 dni od 

zakończenia miesiąca, którego ten raport dotyczy. Raport winien zawierać informacje o: 

 ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg]  z podziałem na teren miejski (nieruchomości 

położone na obszarze miasta Kłobuck) i wiejski (nieruchomości położone poza obszarem 

miasta Kłobuck), 

 ilość i rodzaj odebranych odpadów komunalnych [Mg] z podziałem na frakcje odpadów, 

 sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, 

 informacji o magazynowaniu odebranych odpadów i miejscu magazynowania, 

Ponadto w terminie do 21 dni od zakończenia miesiąca Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

drogą elektroniczną, informacje o: 

 ilości i pojemności pojemników oraz ilości worków z odpadami segregowanymi zebranymi 

z wyszczególnionych nieruchomości, 

 liczbie nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne, w przypadku 

odebrania odpadów ze wszystkich nieruchomości dopuszczalne jest złożenie oświadczenia o 

odebraniu odpadów ze wszystkich nieruchomości,  

 adresach nieruchomości, z których właściciele nie wystawili odpadów zgodnie z 

harmonogramem, 

 odebranych i wydanych pojemnikach na odpady szklane, w związku ze zmieniającymi się 
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deklaracjami. 

 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie zgodne z art. 9n ust. 1-3 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.). 

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych od 

właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem ich kodów, zgodnie z przepisami ustawy o 

odpadach i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz prowadzenia 

wymaganej prawem sprawozdawczości. 

 

 

3.9. Obowiązki Wykonawcy w zakresie rzetelności segregacji: 

 Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego w przypadku 

niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca ma obowiązek: 

a) wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem w sposób umożliwiający jednoznaczne 

potwierdzenie nieprawidłowości i identyfikację miejsca wraz z protokołem zdarzenia 

zawierającym datę, adres nieruchomości, rodzaj źle wysegregowanych odpadów, powód złej 

segregacji, czytelne dane przedstawicieli wykonawcy, którzy stwierdzili złą segregację. 

b) pozostawić informację o złej segregacji właścicielowi nieruchomości. Informacja o złej 

segregacji powinna zawierać informacje: dane wykonawcy, datę, rodzaj źle 

wysegregowanych odpadów, powód złej segregacji. Informację należy pozostawić w formie 

kopii protokołu zdarzenia. Poprzez pozostawienie informacji właścicielowi nieruchomości 

należy rozumieć pozostawienie informacji w skrzynce na listy, przyklejonej do pojemnika 

lub worka lub przekazanie do rąk właściciela nieruchomości, 

c) odebrać odpady jako komunalne zmieszane, 

d) powiadomić Zamawiającego o zaistniałym fakcie przekazując jeden egzemplarz protokołu 

wraz z podpiętą kopią fotografii wykonanej przez pracownika Wykonawcy. 

2. Wykonawca ma obowiązek powiadomić pisemnie Zamawiającego o każdym przypadku 

wprowadzania do odpadów komunalnych odpadów z działalności gospodarczej ( w tym odpadów 

przemysłowych). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w kontroli właścicieli nieruchomości 

prowadzonej przez wykonawcę. Uzgodnienia w tym zakresie dokonywane będą na bieżąco. 

 


