
  
   

 
Załącznik nr 1 do Umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

 

ROZDZIAŁ I.  

WYKAZ OBSŁUGIWANYCH NIERUCHOMOŚCI 

 

MIEJSCOWOŚĆ LICZBA MIESZKAŃCÓW LICZBA NIERUCHOMOŚCI 

 wg ewidencji wg deklaracji  

AGNIESZKOWO 77 61 20 

ANNOWO 112 100 24 

BIELAWY 79 63 19 

BIERNATKI 96 81 28 

BODZANOWO 138 137 38 

BOREK 130 112 33 

CZAJNO 105 77 26 

DĄBIE KUJAWSKIE 212 198 35 

DĄBIE PODUCHOWNE 34 25 8 

DĘBY JANISZEWSKIE 71 54 17 

DOBIERZYN 248 217 64 

FLORIANOWO 104 60 21 

GOŁĘBIN 47 36 10 

GOŁĘBIN PARCELE 89 82 27 

GÓRNIAK 85 66 21 

JANISZEWO 108 84 25 

JÓZEFOWO 72 40 17 

KAZANIE 354 291 35 

KŁOBIA 205 199 47 

KŁOBIA NOWA 87 29 23 

KOLONIA PIASKI 126 109 29 

KOLONIA ŁÓDŹ 130 77 33 

KONIEC 148 108 38 

KORZESZYNEK 111 97 30 

KROWICE 183 158 39 

LUBRAŃCZYK 139 124 35 

MILŻYN 205 164 52 

MILŻYNEK 31 34 9 

OSSOWO 162 143 37 

RABINOWO 183 150 33 

REDECZ KALNY 228 185 36 

REDECZ WIELKI PARCELE 169 145 40 

REDECZ WIELKI WIEŚ 111 85 37 
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SARNOWO 148 131 38 

SIARCZYCE 49 23 13 

SIEMNÓWEK 226 183 54 

SKASZYN 145 110 34 

SMOGORZEWO 97 74 20 

STOK 91 44 18 

SUŁKOWO 178 171 42 

TUROWO 85 46 16 

WIKTOROWO 129 124 29 

ŚWIĄTNIKI 85 68 15 

WOLA SOSNOWA 188 146 44 

ŻYDOWO 229 171 30 

ZGŁOWIĄCZKA 124 98 31 

Razem 6 153 4 980 1 370 

 

 

ROZDZIAŁ II 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) tj.: pozostałości po segregacji, 

segregowanych i z objazdowej zbiórki odpadów z nieruchomości zamieszkałych określonych w Rozdziale I, 

zgodnie z harmonogramem Zamawiającego. 

2) Sukcesywne dostarczanie do wszystkich nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na 

terenie obsługiwanych miejscowości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

3) Dostarczanie pojemników na odpady i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

harmonogram wywozu odpadów dla nowych klientów na obsługiwanym terenie. 

4) Wymiana uszkodzonych pojemników klientom na obsługiwanym terenie i niezwłoczne informowanie 

Zamawiający o tym fakcie. 

5) Przeprowadzenie objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytych opony oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego - 2 razy, w maju i październiku, zgodnie z harmonogramem. 

6) Zamawiający zobowiązany jest do wyposażenia Wykonawcy w pojemniki na odpady i worki do 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ III.   

RODZAJE ODPADÓW STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

LP.  RODZAJ ODPADU  

1 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałości po segregacji). 

2 
Papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe  

z tektury. 

3. Szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła. 

4. 
Metale i tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

5. 

Bioodpady stanowiące odpady komunalne obejmujące dwie frakcje odpadów w skład, 

których wchodzą:20 02 01 odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych  

i ogrodów przydomowych oraz 20 01 08 odpady kuchenne  ulegające biodegradacji  

– z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego. 

6. Popiół z palenisk domowych. 
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7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

9. 
Zużyte opony, z wyjątkiem powstałych w gospodarstwach rolnych i w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. 

SZACUNKOWA ILOŚĆ ODPADÓW 

 

Szacowana do odbioru ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia wynosi 1000 Mg. 

UWAGA! 

Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w podanej powyżej ilości. Ilość stanowi przybliżone dane 

poglądowe, które mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. W związku z powyższym szacunkową ilość odpadów 

komunalnych do odbioru i transportu do instalacji Zamawiającego należy przyjąć jako wielkość zmienną. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie 

innej wielkości. 

Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się na podstawie ilości rzeczywiście odebranych i dostarczonych do 

instalacji Zamawiającego, odpadów, potwierdzonych kwitami wagowym. 

 

 

ROZDZIAŁ V. 

OBOWIĄZEK WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY RAZ 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W WORKI DO SELEKTYWNEJ 

ZBIÓRKI ODPADÓW 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego dostarczania wszystkim właścicielom nieruchomości  

w zabudowie jednorodzinnej na obsługiwanym terenie przez okres wykonywanej usługi worków do 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczanie pojemników na odpady, worków do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych oraz harmonogramu wywozu odpadów dla nowych klientów na obsługiwanym 

terenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonych pojemników klientom na obsługiwanym terenie  

wraz z niezwłocznym poinformowaniem Zamawiający o tym fakcie. 

4. Opis worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych: worki o pojemności co najmniej 120l,  

opisane nazwą odpadu oraz o odpowiednim dla danej frakcji kolorze.   

1) „Metale i tworzywa sztuczne” – żółte– dla frakcji odpadów, w skład których wchodzą odpady metali,  

w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe  

z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

2) „Szkło” – zielone - dla frakcji odpadów, w skład których wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła,  

3) „Papier” – niebieskie - dla frakcji odpadów, w skład których wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,  

4) „Bio” – brązowe- dla frakcji odpadów, w skład których wchodzą odpady ulegające biodegradacji, w tym 

bioodpady, wydawane tylko właścicielom nieruchomości, którzy nie zgłosili przydomowego 

kompostownika. 

5. Zamawiający wyposaży Wykonawcę w pojemniki, harmonogramy i worki, o których mowa w pkt. 1 – 4 

powyżej, do realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Wykonawca będzie dostarczał: 

- jako pakiety startowe (minimum 1 szt. z każdego rodzaju) do nieruchomości nowo zamieszkałych  

– do 5 dni roboczych od momentu uzyskania informacji o zaistniałym fakcie od Zamawiającego. 

7. W przypadku okresowego wystąpienia na nieruchomościach zamieszkałych, zwiększonego zapotrzebowania 

na worki do segregacji, właściciele będą je mogli odbierać nieodpłatnie w siedzibie Gminy Lubraniec lub  

u sołtysów. 
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8. Przy odbieraniu odpadów segregowanych z nieruchomości, Wykonawca będzie przekazywał kolejne worki 

według zasady: ilość worków z odebranymi odpadami (w tym worków o innym niż ustalony kolorze, 

opisanych przez właściciela nieruchomości) = ilość nowych worków do ich gromadzenia. 

9. Wykonawca powinien zostawić worki w miejscu widocznym, w sposób uniemożliwiający ich zwianie lub 

uszkodzenie przez zwierzęta (np. pod pokrywą kosza na odpady, w skrzynce na listy, na bramie wjazdowej 

lub wejściowej, w fragmencie ogrodzenia umożliwiającym wetknięcie worka, w miejscu dostępnym bez 

wchodzenia na posesję. 

 

 

ROZDZIAŁ VI. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia odbioru odpadów na obsługiwanym terenie na podstawie 

harmonogramu odbioru odpadów, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Harmonogram obejmuje cały okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia 

zmian w harmonogramie.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania harmonogramu nowym właścicielom nieruchomości 

zamieszkałych na obsługiwanym terenie Gminy Lubraniec, w formie papierowej oraz do przekazywania 

zmian harmonogramu w formie papierowej wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałej na 

obsługiwanym terenie. 

 

 

ROZDZIAŁ VII. 

CZĘSTOTLIWOSĆ ODBIORU ODPADÓW 

 

1. Na terenie Gminy Lubraniec w zabudowie  jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany 

pojemnikowo – workowy zbiórki odpadów komunalnych. 

 

Rodzaj odbieranych 

odpadów 
Sposób odbioru 

Częstotliwość odbioru odpadów 

Miasto Wieś 

20 03 01 

niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

pojemniki  czarne z 

napisem „Zmieszane 

odpady”– wystawione przed 

posesje  

(pojemniki zapewnia 

Zamawiający) 

W okresie od 01 kwietnia 

do 31 października raz na 

dwa tygodnie.                     

W okresie od 01 listopada 

do 31 marca raz na cztery 

tygodnie 

W okresie od 01 kwietnia 

do 31 października raz na 

dwa tygodnie.                     

W okresie od 01 listopada 

do 31 marca raz na cztery 

tygodnie 

20 01 40 opakowania z 

metali ; 20 01 39 tworzywa  

sztuczne;, 15 01 04 - 

opakowania z metalu;               

15 01 02 opakowania z 

tworzyw sztucznych                              

15 01 05 - opakowania 

wielomateriałowe. 

worki w kolorze żółtym 

oznaczone napisem 

„Metale i tworzywa 

sztuczne” – wystawione 

przed posesje (worki 

zapewnia Zamawiający) 

1 raz na cztery tygodnie 1 raz na cztery tygodnie  

Szkło 20 01 02; 

opakowania ze szkła 

15 01 07 

worki w kolorze  zielonym 

oznaczone napisem „Szkło” 

– wystawione przed posesje 

(worki zapewnia 

Zamawiający) 

1 raz na cztery tygodnie                          1 raz na cztery tygodnie 

20 01 01 papier i tektura 

1501 01 

odpady opakowaniowe  z 

papieru i tektury 

worki w kolorze niebieskim 

oznaczone napisem 

„Papier” – wystawione 

przed posesje (worki 

zapewnia Zamawiający) 

1 raz na cztery tygodnie  1 raz na cztery tygodnie  

Bioodpady stanowiące 

odpady komunalne 

obejmujące dwie frakcje 

odpadów w skład, których 

worki w kolorze brązowym 

oznaczone napisem „Bio” – 

wystawione przed posesje 

(worki zapewnia 

Przez cały rok raz na dwa 

tygodnie  

W okresie od 01 kwietnia 

do 31 października raz na 

dwa tygodnie.                     

W okresie od 01 listopada 
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wchodzą: 20 02 01 odpady 

zielone pochodzące z 

pielęgnacji terenów 

zielonych oraz 20 01 08 

odpady kuchenne i 

spożywcze – z 

wyłączeniem odpadów 

pochodzenia zwierzęcego 

Zamawiający) do 31 marca raz na cztery 

tygodnie 

20 03 99 

popiół 

pojemniki w kolorze 

szarym oznaczone napisem 

„Popiół” – wystawione 

przed posesje (pojemniki 

zapewniają właściciele 

nieruchomości) 

W sezonie grzewczym od 

01 października do 30 

kwietnia odbierany będzie 

raz na dwa tygodnie. Poza 

sezonem grzewczym od  01 

maja do 30 września  raz  

na osiem tygodni  zgodnie 

z harmonogramem.  

W sezonie grzewczym od 

01 października do 30 

kwietnia odbierany będzie 

raz na cztery tygodnie. Poza 

sezonem grzewczym od  01 

maja do 30 września  raz  na 

osiem tygodni  zgodnie z 

harmonogramem.  

20 01 35* 2001 36 

zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny 

Wystawiony przed posesję 

tzw. „wystawka” 

Odbierany będzie  dwa 

razy w roku zgodnie z 

harmonogramem 

Odbierany będzie  dwa razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 

16 01 03 

Zużyte opony 

wystawione przed posesję 

tzw. „wystawka” 

Odbierane będą  dwa razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 

Odbierane będą  dwa razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 

20 03 07 

Odpady wiekogabarytowe 

wystawione przed posesję 

tzw. „wystawka” 

Odbierane będą  dwa razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 

Odbierane będą  dwa razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 

 

 

2. Na terenie Gminy Lubraniec w zabudowie  wielolokalowej odpady komunalne odbierane będą z gniazd 

w systemie pojemnikowym. 

 

Rodzaj odbieranych 

odpadów 
Sposób odbioru 

Częstotliwość odbioru odpadów 

Miasto Wieś 

20 03 01 

niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

pojemniki w kolorze 

czarnym z napisem 

„zmieszane odpady” 

(pojemniki zapewnia 

Zamawiający) 

raz na tydzień raz na tydzień 

Bioodpady stanowiące 

odpady komunalne 

obejmujące dwie frakcje 

odpadów w skład, których 

wchodzą: 20 02 01 odpady 

zielone pochodzące z 

pielęgnacji terenów 

zielonych oraz 20 01 08 

odpady kuchenne i 

spożywcze – z 

wyłączeniem odpadów 

pochodzenia zwierzęcego 

pojemniki w kolorze 

brązowym oznaczone 

napisem „Bio” –pojemniki 

zapewnia Zamawiający 

raz na tydzień raz na tydzień 

20 01 99 

popiół 

Kontenery  typ-KP-7i w 

kolorze szarym oznaczone 

napisem „Popiół” – 

pojemniki zapewniają 

zarządzający  

nieruchomością 

W zależności od potrzeb 

na zgłoszenie zarządcy 

W zależności od potrzeb 

na zgłoszenie zarządcy 

20 01 35* 2001 36 

zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny 

Wystawiony przy altanie 

śmitnikowej tzw. 

„wystawka” 

Odbierany będzie  dwa 

razy w roku zgodnie z 

harmonogramem 

Odbierany będzie  dwa razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 
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16 01 03 

Zużyte opony 

wystawione przy altanie 

śmietnikowej tzw. 

„wystawka” 

Odbierane będą  dwa razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 

Odbierane będą  dwa razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 

20 03 07 

Odpady wiekogabarytowe 

wystawione przy altanie 

smietnikowej tzw. 

„wystawka” 

Odbierane będą  dwa razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 

Odbierane będą  dwa razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 

 

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku 

podczas objazdowej zbiórki odpadów w maju i październiku zgodnie z harmonogramem. 

4. Jeżeli zgodnie z zasadą powtarzalności odbiór odpadów przypada na dzień wolny od pracy – Wykonawca 

zobowiązuję się do odbioru odpadów komunalnych w następnym dniu, niebędącym dniem wolnym od pracy. 

5. Wykonawca winien odbierać odpady komunalne zmieszane i segregowane z nieruchomości zgodnie  

z Harmonogramem Odbioru Odpadów w Gminie Lubraniec. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII. 

SPOSÓB ODBIORU ODPADÓW 
 

1. Wykonawca odbierze odpady komunalne wskazane w Rozdziale III, wskazującym rodzaj odpadów 

stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z częstotliwościami określonymi w harmonogramie. 

2. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Gminy Lubraniec, dopuszcza się zmianę terminu 

odbioru odpadów. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Gminę Lubraniec i Wykonawcę, natomiast 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania właścicieli nieruchomości obsługiwanego terenu,  

co najmniej 10 dni przez planowaną zmianą. 

3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz obsługiwanych przez Wykonawcę 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec. 

4. W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości lub zasiedlenia nieruchomości, na której dotychczasowo nie 

zamieszkiwali mieszkańcy Zamawiający prześle drogą elektroniczną Wykonawcy uaktualnienie wykazów,  

o których mowa w pkt. 1 lub poinformuje Wykonawcę o zmianie telefonicznie. 

5. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania adresów nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które 

nie są ujęte w wykazach. 

6. Wykonawca odbiera odpady wystawione przez mieszkańców w miejscu dostępnym bez wchodzenia na 

posesję (przed posesją, przy drodze publicznej, lub z wnęk w ogrodzeniu, przystosowanych do pojemników 

na odpady). W przypadku pojemników 1100 Wykonawca odbiera odpady jeżeli został zapewniony dostęp do 

pojemnika, również z wjazdem na posesję (otwarta brama, pojemnik nie zastawiony samochodami  

i innymi przedmiotami). 

7. Wykonawca odstawia pojemniki do wnęki w ogrodzeniu (jeżeli takie istnieją) lub pozostawia je przy posesji 

w sposób nie blokujący przejazdu i nie powodujący zagrożenia na drodze. 

8. W przypadku, gdy pojemniki (lub worki) w momencie odbioru odpadów z nieruchomości nie są udostępnione 

– Wykonawca niezwłocznie (w dzień odbioru lub w kolejnym dniu roboczym), drogą elektroniczną zgłasza 

taki fakt Zamawiający wraz z potwierdzeniem w postaci zdjęcia lub podpisanej przez pracownika notatce 

służbowej i pozostawia w miejscu widocznym właścicielowi posesji informację w formie notatki o zaistniałej 

sytuacji. W przypadku braku zgłoszenia powyższego faktu, reklamacja zgłoszona przez właściciela 

nieruchomości dotycząca danej nieruchomości będzie uwzględniana. 

9. Wykonawca powinien odbierać odpady komunalne: 

• zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru; 

• w sposób systematyczny, bez opóźnień; 

• od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00– 19.00; 

• sprawnie, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców oraz użytkowników dróg. 

• za pomocą pojazdów wyposażonych w grzebieniowy, widłowy lub hakowy system. 

10. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  

w tym w szczególności przepisami: 

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.); 

-` Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1291z późn. zm.); 
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- Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888); 

- Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1893); 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 104 poz. 868); 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (t.j. Dz.U. 2013 poz. 122) 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906); 

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  

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

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.); 

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z późn.zm.); 

- Uchwałą Nr XXV/258/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec i uchwałą  

Nr XXV/259/2021 z dnia 17 września 2021 r. Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- Uchwałą nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017  

w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022  

z perspektywą na lata 2023-2028”; 

- Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781); 

11. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania wszystkich odpadów komunalnych wskazanych  

w niniejszym OPZ (wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych i umieszczonych  

w pojemnikach dostarczonych, pojemnikach prywatnych, workach dostarczonych oraz workach prywatnych, 

zbieranych luzem w boksach. W przypadku wystawienia w odpowiednim dniu odbioru danej frakcji 

odpadów przez właściciela nieruchomości worka o innym niż ustalony kolor, ale z opisaną (np. na kartce)  

i zgodną zawartością Wykonawca zobowiązuję się go odebrać i przyporządkować do właściwej frakcji 

odpadów.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niesegregowanych 

(zmieszanych) oraz segregowanych odpadów, (które nie zmieściły się  w pojemniku/worku na odpady)  

w czytelnie opisanych i oznakowanych pojemnikach lub workach należących do właściciela nieruchomości, 

także, gdy mają one inny niż przyjęto kolor. Wykonawca zobowiązuje się również do odbioru odpadów 

umieszczonych w opakowaniu, które jest z tego samego materiału, z którego składa się frakcja odbieranych 

odpadów (np. papier i kartony umieszczone w kartonach, plastiki włożone do opakowania plastikowego) 

oraz wszystkiego, co jest racjonalnie wystawione do odbioru przez mieszkańca w ramach zbiórki 

selektywnej. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych z prywatnych pojemników należących do 

właścicieli nieruchomości takich jak np. popiół; bioodpady pod warunkiem, że ich konstrukcja umożliwia 

opróżnienie pojemników. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiający oraz osób trzecich za szkody powstałe podczas 

wykonywania przedmiotu umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ IX. 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

NIESELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW: 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie 

Zamawiający o przypadkach niedopełniania przez właścicieli nieruchomości ww. obowiązku. 

2. Warunek selektywnego zbierania odpadów dla danej nieruchomości uznaje się za spełniony, gdy 

wysegregowane frakcje odpadów komunalnych są wolne od innych, odbieranych odrębnie frakcji odpadów 
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segregowanych np. w odpadach  z papieru nie może być odpadów szkła. 

3. Wykonawca w przypadku stwierdzenia naruszenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez 

umieszczenie odpadów zmieszanych w workach lub pojemnikach do selektywnego zbierania odpadów, 

powiadomi Zamawiającącego i właściciela nieruchomości. 

4. W przypadku umieszczenia odpadów surowcowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe), odpadów zielonych (trawa, gałęzie, resztki roślin itp.) w pojemnikach na niesegregowane 

(zmieszane) odpady, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o naruszeniu. 

5. W przypadku umieszczania niesegregowanych (zmiszanych) odpadów w pojemnikach lub workach do 

selektywnego zbierania, Wykonawca przyjmuje je, jako niesegregowane (zieszane) odpady komunalne  

i powiadomi Zamawiającego o naruszeniu.  

6. Powiadomienie Zamawiającego nastąpi w ciągu 3 dni od stwierdzenia naruszenia (pisemnie, faksem lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej), dołączając dokumentację fotograficzną. Z dokumentacji musi 

jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 

7. Powiadomienie właściciela nieruchomości o naruszeniu nastąpi poprzez pozostawienie informacji  

w dwojaki sposób: poprzez pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy (zabudowa jednorodzinna) 

lub dostarczenie zarządcy nieruchomości, na której zamieszkuje (zabudowa wielolokalowa), a także poprzez 

przylepienie na pojemniku nalepki w kolorze żółtym z następującą treścią: 

„Informuje się właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nr___ przy ulicy 

_______________ w__________________, że odpady: papieru/ szkła/ tworzyw sztucznych, metali i 

odpadów wielomateriałowych/bioodpady * (niewłaściwe skreślić) są zbierane niezgodnie z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec. W dniu_______________ stwierdzono, że 

umieszczono niesegregowane (zmieszane) odpady w pojemniku/worku do selektywnego zbierania* , W 

dniu_______________ stwierdzono, że umieszczono odpady papieru/ szkła/ tworzyw sztucznych, metali i 

odpadów wielomateriałowych/bioodpady * w pojemniku na odpady zmieszane*. Trzy kolejne, 

następujące po sobie powiadomienia lub czterokrotne, w ciągu roku kalendarzowego, powiadomienia 

Zamawiający, przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i 

porządku w gminie będzie skutkowało naliczeniem opłaty podwyższonej”. 

*Niewłaściwe skreślić. 

8. W przypadku trzeciego  kolejnego naruszenia w zakresie selektywnego zbierania odpadów lub czwartego 

naruszenia w ciągu roku kalendarzowego, na tej samej nieruchomości, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego i właściciela nieruchomości. Zasady powiadomień jak w pkt. 5 i 6 powyżej. 

9. Wykonawca będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 zpóźn. zm.). 

10. Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania mieszkańców, o ile będzie skuteczny i zostanie 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

 

ROZDZIAŁ X. 

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON I ELEKTROŚMIECI 

 

1. Wykonawca zobowiązuj się do przeprowadzenia objazdowej zbiórki odpadów na obsługiwanym terenie, 

podczas której odbierze bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: 

1) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (m.in. pralki, lodówki, kuchenki, sprzęt RTV, narzędzia 

elektryczne, sprzęt komputerowy itp.) 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. dywany wózki, szafy, sofy, zabawki dziecięce dużych 

rozmiarów itp.) 

3) zużyte opony z samochodów osobowych. 

2. Wykonawca odbierze przygotowane i udostępnione odpady bezpośrednio sprzed każdej posesji. Procedura 

reklamacyjna w stosunku do objazdowej zbiórki odpadów będzie analogiczna do opisanej w Rozdziale IX.  

3. Objazdowa zbiórka mebli, odpadów wielkogabarytowych, opon i elektrośmieci winna odbywać się 2 razy  

do roku, w maju i październiku, w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. 
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ROZDZIAŁ XI. 

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA UMOŻLIWIAJĄCEGO ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ JEGO ODPOWIEDNIEGO STANU 

TECHNICZNEGO 
 

1. Pojazdy oraz inne wyposażenie umożliwiające odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości powinno 

spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pojazdów w ilości gwarantującej terminowy odbiór odpadów. 

3. Wykonawca musi dysponować pojazdem o mniejszym gabarycie o masie do 3,5 t, zapewniający odbiór 

odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe. 

4. W razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pojazdu zastępczego. 

5. Pojazdy powinny być wyposażone w grzebieniowy, widłowy lub hakowy system załadowczy, 

umożliwiających odbiór odpadów z pojemników o pojemności: 120l, 240l, 1100l. 

6. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie przy wykorzystaniu sprzętu, wymaganego 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane  

w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości. 

7. Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do rodzaju odpadów oraz terenu,  

z którego będą one odbierane. 

8. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem  i rozpylaniem przewożonych 

odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 

9. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego 

umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 

postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację 

tych danych przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca sam może wyposażyć pojazdy odbierające odpady w system do monitoringu pracy pojazdów,  

o którym mowa w pkt. 9 powyżej, lub powierzyć jego montaż Zamawiającemu, na okres trwania umowy. 

11. W przypadku gdy Wykonawca sam wyposaża pojazdy odbierające odpady w system do monitoringu pracy 

pojazdów, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wydruki z systemu za dany okres świadczonej usługi, w formie 

pisemnej, w terminie 5 dni roboczych, licznych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego przesłanego 

pocztą elektroniczną.   

12. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników. 

13. W zakresie utrzymywania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby 

urządzenia te były utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą 

być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich 

magazynowania, przeładunku a także transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu  

i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie  rzadziej niż 

raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca zobowiązany będzie 

posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być 

opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo- transportowej. 

 

 

ROZDZIAŁ XII. 

WYMAGANIA CO DO BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ 
 

Baza transportowo - magazynowa winna spełniać wymogi 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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ROZDZIAŁ XIII. 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 
 

1. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego oraz właściciela danej nieruchomości  

o nieprawidłowej segregacji lub nieprawidłowym postępowaniu z odpadami w sposób określony  

w Rozdziale IX. 

2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania adresów nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, 

które nie są ujęte w bazie danych prowadzonych przez Zamawiającego. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV.  

STANDARD SANITARNY WYKONYWANIA USŁUG ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz 

przepisami sanitarnymi. 

2. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania terenu 

zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, 

worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu ewentualnych rozsypanych oraz luźnych odpadów 

(np. odpady rozrzucone z uszkodzonych worków). 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. odbioru i transportu odpadów,  

spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów do instalacji 

Zamawiającego. 

4. Wykonawcę obowiązuje: 

- zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 

- zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 

- zakaz mieszania odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z obsługiwanego obszaru 

na terenie Gminy Lubraniec z odpadami pochodzącymi spoza nieruchomości zamieszkałych  

z Gminy Lubraniec; 

- zakaz mieszania odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z obsługiwanego obszaru 

na terenie Gminy Lubraniec z odpadami pochodzącymi z innych gmin; 

- zakaz dostarczania odpadów odebranych w ramach niniejszej umowy do innej instalacji niż 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie rozsypywać odpadów podczas odbioru. W przypadku rozsypania 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich rozsypania  

(plam, zabrudzeń, osadu). 

6. Na obsługiwanym terenie Wykonawca zobowiązuje się do wymiany pojemników w przypadku gdy pojemnik 

zostanie uszkodzony na zgłoszenie mieszkańca lub przedstawiciela gminy oraz okresowych przeglądów, 

czyszczenia i dezynsekcji pojazdów, pojemników i kontenerów. Wykonanie powyższych czynności winno 

zostać zgłoszone Zamawiającemu. 

 


