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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  odbiorze  i  zagospodarowaniu
odpadów komunalnych pochodzących z wyszczególnionych miejsc użyteczności publicznej
położonych  na  terenie  gminy  Sokolniki,  w okresie  od dnia  podpisania  umowy na czas
nieokreślony i wyposażenie tych miejsc w pojemniki, wg uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Świadczenie w/w usługi ma być prowadzone w sposób zgodny z zapisami:

1) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach
(Dz. U. z 2022 r., poz.1297ze zm.),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.),
3) Planu  gospodarki  odpadami  dla  województwa  łódzkiego  na  lata  2019-2025

z  uwzględnieniem  lat  2026-2031  przyjętego  uchwala  Nr  XXXVI/466/21  Sejmiku
Województwa Łódzkiego w dniu 28 września 2021 r.,

4) Rozporządzenia Ministra Klimatu i  Środowiska z dnia 10 maja 2021 r.  w sprawie
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz.
906),

5) obowiązujących na terenie gminy Sokolniki aktów prawa miejscowego.
3. W wyniku podpisanej umowy Wykonawca za określoną w umowie cenę wykona usługę

w zakresie  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów komunalnych   miejsc  użyteczności
publicznej  położonych na terenie  gminy Sokolniki.  Usługa obejmuje również dostawę
pojemników  na  odpady  komunalne  zmieszane  i  odpady  zebrane  selektywnie
do wszystkich miejsc użyteczności publicznej wskazanych przez Zamawiającego.

4. Wykonawca  będzie  wykonywał  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  odbiór
i zagospodarowanie odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na frakcje:

a) szkło, w tym, opakowania ze szkła,
b) surowce suche (odpady opakowaniowe z metali,  tworzywa sztuczne, odpady

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe).
5. W celu poprawnej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się, aby Wykonawca zapoznał

się ze specyfiką i ukształtowaniem terenu gminy Sokolniki.
6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zagospodarowania  całej  masy  odebranych  odpadów

komunalnych  oraz  do  prowadzenia  ilościowej  ewidencji  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie. 
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II. Szczególny opis przedmiotu zamówienia
     
System odbierania odpadów komunalnych  obejmuje odpady powstające w wyniku

prowadzenia działalności gospodarczej, tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z wyszczególnionych miejsc użyteczności  publicznej  położonych na terenie
gminy Sokolniki i wyposażenie tych miejsc w pojemniki.

1.  W  ramach  niniejszego  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  bezpośrednio
ze  wskazanych  punktów  odbierać  z  pojemników  wystawionych  na  zewnątrz  miejsc
użyteczności publicznej, do których jest zapewniony swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz
i zagospodarowywać następujące rodzaje odpadów, sklasyfikowane pod kodami:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 20 03 01,
2) segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje:

a) metale  i  tworzywa  sztuczne  –  surowce  suche,  w  tym  opakowania  z  tworzyw
sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale – 15 01 06,

b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – 15 01 07.

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zorganizowania  całej  masy  odebranych  odpadów
oraz  do  prowadzenia  ilościowej  ewidencji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa
w tym zakresie.

3. Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów:
1) Odpady komunalne będą odbierane z wyszczególnionych miejsc użyteczności publicznej

z następującą częstotliwością:
a) niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  –  w  miesiącach  I-III  i  XI-XII  
– 1 raz w miesiącu, a w miesiącach IV-X – 2 razy w miesiącu;
b) metale  i  tworzywa  sztuczne  (opakowania  z  tworzyw  sztucznych,  opakowania
wielomaterialowe, metale) – 1 raz w miesiącu,
c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – 1 raz na kwartał.  

2) Zamawiający ustali  z Wykonawcą miesięczne terminy wywozu odpadów, co zostanie
potwierdzone w harmonogramie odbioru odpadów;
3) Zmiany  harmonogramu w trakcie  realizacji  umowy wymagają  zgody Zamawiającego
i formy pisemnej;
4) Odbiór  i  wywóz  danej  frakcji  odpadów komunalnych  Wykonawca  będzie  realizował
w  poszczególnych  miejscach  użyteczności  publicznej  zawsze  w  ten  sam  dzień  roboczy
tygodnia. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto),
wywóz odpadów nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym;
5) Odpady nieodebrane w terminie harmonogramowym z winy Wykonawcy będą odbierane
w  przeciągu  2  dni  roboczych  od  otrzymania  zawiadomienia  e-mailem  lub  telefonicznie
od  Zamawiającego.  Załatwienie  reklamacji  należy  niezwłocznie  potwierdzić  e-mailem
na adres: zuzannas@sokolniki.pl lub telefonicznie pod nr tel. 626262228; 
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6) Obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  zagospodarowanie  odebranych  odpadów
komunalnych  poprzez  przekazanie  ich  do  odzysku  lub  unieszkodliwiania  zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa;
7) Jeżeli  wystąpiły  przyczyny  uniemożliwiające  wykonanie  usługi  w  wyznaczonym
wcześniej terminie,  dopuszcza się wykonanie usługi w terminie zastępczym, niezwłocznie
po ustaniu tych przyczyn.  O wystąpieniu  przyczyn uniemożliwiających wykonanie usługi
Wykonawca  poinformuje  Zamawiającego  tego  samego  dnia  mailowo  dokumentując
zdjęciem;
8) W sytuacjach nadzwyczajnych (m.in. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest
możliwa  realizacja  usługi  zgodnie  z  umową,  sposób  i  termin  odbioru  odpadów  będzie
każdorazowo  uzgadniany  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  i  może  polegać
w szczególności na wyznaczeniu:

- zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości,
- innych terminów ich odbioru.

4. Kontrola obowiązku segregacji odpadów.
Wykonawca nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

5. Wyszczególnienie miejsc odbioru odpadów oraz ilość pojemników.
1) Wykonawca   zapewni  dane  pojemniki  na  odpady  komunalne  dla  wyszczególnionych

miejsc użyteczności publicznej według poniższej tabeli:

Tab. 1.

Lp. Miejsce / adres Pojemność i ilość
pojemników na

odpady zmieszane

Pojemność i ilość
pojemników na
odpady suche

Pojemność i ilość
pojemników na

szkło

1. Urząd Gminy w 
Sokolnikach,
ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 1,
98-420 Sokolniki

1x 1100 l 1 x 240 l 1 x 120 l

2. Obiekt Sportowy 
w Walichnowach,
ul. Szkolna 28A,
98-420 Sokolniki

1 x 1100 l 1 x 240 l 1 x 120 l

3. Dom Seniora w 
Walichnowach,
Al. Wyzwolenia 16,
98-420 Sokolniki

1 x 240 l 1 x 240 1 x 120 l

4. Oczyszczalnia, ul. 
Leśna,
98-420 Sokolniki

3 x 1100 l 1 x 240 l 1 x 240 l
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2) Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  pojemniki  na  odpady  komunalne  w  ramach
użyczenia  i  ustawić  je  we wskazanych  w Tab.  1   miejscach  użyteczności  publicznej
na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Pojemniki na odpady powinny być nowe
lub  używane,  czyste  i  estetyczne,  oznakowane  odpowiednimi  kolorami  i  opisem
asortymentu odpadów, przystosowane do opróżniania mechanicznego.

3) Zamawiający  zastrzega,  że  ilości  pojemników  mogą  ulec  zmianie  stosownie
do rzeczywistych potrzeb;

4) Pojemniki  muszą posiadać oznaczenie i kolorystykę określoną w rozporządzeniu Ministra
Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów;

5) Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  dostarczenie  pojemników  bezpośrednio
w wyszczególnione w zapytaniu ofertowym miejsca użyteczności publiczne w terminie 
7 dni od dnia podpisania umowy.

6) W  razie  uszkodzenia  lub  zniszczenia  pojemników  na  odpady  z  winy  Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany pojemnika na własny koszt w terminie 14
dni roboczych od zaistniałej sytuacji. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy osób
użytkujących pojemnik, naprawa pojemnika lub jego wymiana dokonywana jest na koszt
użytkownika. W przypadku reklamacji zgłaszanych przez właściciela nieruchomości dot.
uszkodzenia  pojemnika  (pęknięcia,  urwana  klapa,  brak  kółek,  itp.),  Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania oceny stanu technicznego pojemnika i ustalenia przyczyn
jego uszkodzenia.  Wymianie  podlegać  będą  pojemniki,  których uszkodzenia  powstały
z winy Wykonawcy lub nastąpiło naturalne zużycie pojemnika;

7) Wykonawca  odpowiada  za  stan  techniczny  pojemników  do  gromadzenia  odpadów.
Na  wezwanie  Zamawiającego  jest  zobowiązany  do  ich  naprawy,  systematycznej
konserwacji oraz wymiany na sprawne, uszkodzonych lub zniszczonych pojemników.

6.  Wykonawca  kalkuluje  w  ofercie  całkowite  koszty  związane  z  odbiorem,  transportem
i zagospodarowaniem odpadów oraz wszystkie pozostałe koszty zamówienia.

III. Wymagania szczegółowe obowiązujące Wykonawcę.

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  wpisu  do  Rejestru  Działalności
Regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
z terenu gminy Sokolniki. 
2. Gospodarowanie  odebranymi  odpadami  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi
w tym zakresie, w tym z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego”.
3. Uzyskanie:

1) poziomu  poziomu  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających
biodegradacji  przekazywanych  do  składowania  w  poszczególnych  latach  zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
2) poziomu przygotowania do ponownego użycia i  recyklingu następujących frakcji
odpadów komunalnych: odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20, z wyjątkiem
odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06;
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3) Zamawiający będzie egzekwował osiągnięcie ww. poziomów w zakresie odpadów
odebranych przez Wykonawcę.

4. Zamawiający, w każdym momencie trwania umowy może zobowiązać Wykonawcę
do  prowadzenia  dokumentacji  fotograficznej  zdarzeń  i  sytuacji  spornych,  rodzących
niejasności w zakresie świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych.
5. W  sytuacjach  nadzwyczajnych  (jak  np.  nieprzejezdność  lub  zamknięcie  drogi),
gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów
będzie każdorazowo uzgadniamy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i może polegać
w szczególności na wyznaczeniu:

1) zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości;
2) innych terminów ich odbioru.

6. Wykonawca podczas świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych zobowiązany
jest do:

1) odstawienia  pojemników  w  miejscach  ich  wystawienia  przez  właścicieli
nieruchomości;
2) uprzątnięcia  terenu  zanieczyszczonego  na  skutek  rozsypania  odpadów  z  winy
Wykonawcy podczas ich odbioru.

7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przewożone odpady przed wysypaniem,
rozwianiem  (np.  siatką)  lub  wyciekiem  w  trakcie  transportu.  W  przypadku
wysypania/rozwiania/lub wycieku cieczy z komory śmieciarki lub kontenerów, Wykonawca
obowiązany jest do natychmiastowego usunięcia skutków zaistniałych zdarzeń.
8. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich
sytuacjach, które mogą skutkować nieterminową realizacją przedmiotu zamówienia.
9.  Pojazdy,  którymi  Wykonawca  będzie  świadczył  usługę  winny  być  wyposażone
w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiając
trwałe  zapisywanie,  przechowywanie  i  odczytywanie  danych  o  położeniu  pojazdów
i  miejscach  ich  postoju  oraz  system  czujników  zapisujących  dane  o  miejscu  wyładunku
odpadów.
10. Wykonawca  prowadzi  karty  pracy  tzw.  „trasówki”,  które  dostarczają  informacji
o świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych z danych miejsc.
11. Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  dostęp  do  informacji  dotyczących  „systemu
monitorowania lokalizacji pojazdów” na wyraźne wezwanie.
12. Wykonawca sporządza sprawozdania, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu
czystości  i  porządku w gminach i  przekazuje  je  Zamawiającemu za pośrednictwem Bazy
Danych Odpadowych (BDO).

VI. Sprzęt techniczny

1. Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy
oraz danymi adresowymi i numerami telefonu podmiotu odbierające odpady komunalne.
2. Pojazdy  muszą  być  zarejestrowane  i  dopuszczone  do  ruchu  oraz  posiadać  aktualne
badania  techniczne  i  świadectwa  dopuszczenia  do  ruchu  zgodnie  z  przepisami  o  ruchu
drogowym.
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3. Pojazdy i  urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem
się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.
4. Konstrukcja pojazdów musi zabezpieczyć przed rozwianiem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
5. Pojazdy muszą być wyposażone:

1) system  monitoringu  bazującego  na  systemie  pozycjonowania  satelitarnego,
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położenie
pojazdu  i  miejsca  postojów  oraz  czujniki  zapisujące  dane  o  miejscach  wyładunku
odpadów, a także umożliwiające weryfikację tych danych;
2) narzędzie i urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
jeżeli do zanieczyszczenia doszło z winy Wykonawcy.

6. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia należy garażować wyłącznie
na terenie posiadanej bazy magazynowo – transportowej.
7. W  razie  awarii  pojazdu  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  pojazd  zastępczy
o zbliżonych parametrach.
8. W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
powinny znajdować się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych
odpadów  komunalnych  oraz  co  najmniej  dwa  pojazdy  przystosowane  do  odbierania
selektywnie  zbieranych  odpadów  komunalnych,  a  także  co  najmniej  jeden  pojazd
do  odbierania  odpadów  bez  funkcji  kompaktującej  oraz  pojazd  do  odbioru  odpadów
bo wyposażony w system odbioru odcieków, tak aby spełniał wymagania określone w § 5 ust.
1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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