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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  odbiór  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami.
Przedmiot  zamówienia  obejmuje  również   odbiór  i zagospodarowanie  odpadów  komunalnych
zgromadzonych  w  Punkcie  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  w  Murowie
zgodnie  z  hierarchią  postępowania  z  odpadami  (bez  prowadzenia  i  obsługi  PSZOK).  Zakres
obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego
oświadczenia.

1. Szczegółowy przedmiot zamówienia:

1) Świadczenie  usług  polegających  na  odbiorze  i  zagospodarowaniu  (odzysku  lub
unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i biodegradowalnych
od właścicieli  wszystkich nieruchomości  zamieszkałych i  niezamieszkałych na terenie Gminy
Murów.

2) Nieodpłatne  wyposażenie  nieruchomości,  objętych  systemem  gospodarowania  odpadami
komunalnymi  na  terenie  Gminy  Murów,  w  plastikowe  worki  do  na  odpady  segregowane.
Pojemność worków od 80 do 120 l. Kolorystyka worków będzie następująca:
 kolor niebieski – makulatura, w tym kartony
 kolor zielony – szkło oraz opakowania ze szkła z wyłączeniem stłuczki szklanej
 kolor  żółty  –  tworzywa  sztuczne,  w  tym  opakowania  po  produktach  spożywczych  i

puszki po napojach. 
3) Odbiór  i  zagospodarowanie  wszystkich odpadów przyjętych  do Punktu  Selektywnej  Zbiórki

Odpadów w Murowie.
4) Opracowanie  i  dostarczenie  właścicielom  nieruchomości  harmonogramu  odbioru

poszczególnych rodzajów odpadów. 
5) Osiągnięcie  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi

metodami  niektórych  frakcji  odpadów  komunalnych  oraz  ograniczenia  masy  odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Opolskiego.  

6) Prowadzenie  sprawozdawczości  oraz  dokumentacji  związanej  z  działalnością  objętą
zamówieniem w okresie realizacji umowy.

7) Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  winno  odbywać  się  zgodnie  z  wytycznymi
obowiązującego  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Opolskiego  oraz  jego
zmianach, przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa miejscowego.

2. Charakterystyka gminy Murów:

1) Gmina Murów jest gmina wiejską położoną w województwie opolskim, powiat opolski, w skład
której  wchodzi  12  sołectw:  Bukowo,  Dębinec,  Grabczok  (obejmujące  wsie  Grabczok
i Mańczok),  Grabice  (obejmujące wsie  Grabice,  Kęszyce  i  Święciny),  Kały,  Młodnik,  Murów,
Nowe  Budkowice,  Okoły  (obejmujące  wsie  Okoły  i  Czarna  Woda),  Radomierowice,  Stare
Budkowice (obejmujące wsie Stare Budkowice, Morcinek i Wojszyn) oraz Zagwiździe.



2) Powierzchnia Gminy Murów wynosi 159,7 km².

3. Dane ilościowe pozwalające ustalić cenę oferty:

1) Liczba  mieszkańców  zameldowanych  na  pobyt  stały  i  czasowy,  według  stanu  na  dzień
31.12.2018 r. wynosi 5 303. Liczba osób zamieszkałych na ternie Gminy Murów wg złożonych
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4 104 (stan
na dzień 10.07. 2019 r.)

2) Na terenie Gminy Murów jest około 1 730 nieruchomości  (w tym 1 628 zamieszkałych, 13
wspólnot, 87 niezamieszkałych i 15 innych – place, parkingi).

3) Przewidywana liczba worków na selektywnie zbierane odpady komunalne (na 12 miesięcy)
 tworzywo sztuczne – 90 tys.
 makulatura – 36 tys.
 szkło – 36 tys.
 biodegradowalne – 54 tys.

4) przewidywana ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu gminy Murów:

W tabeli przedstawiono liczbę odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Murów

Tabela 1. Odpady odebrane z terenu gminy Murów

Rodzaj odpadów 2016
[Mg]

2017
[Mg]

2018
[Mg]

Odpady zmieszane 884,82 892,92 881,860
Odpady wielkogabarytowe (w tym opony) 77,8 69,92 76,240
Papier i tektura 22,96 23,13 23,640
Szkło 68,27 59,18 147,370
Tworzywa sztuczne 49,08 86,43 127,090
Popiół 0 234,35 165,860
Odpady z budowy 64,7 87,34 33,420
Odpady biodegradowalne (bez makulatury) 20,8 45,56 66,420
Złom 0 0 0
Urządzenia elektryczne i elektroniczne 0,18 0 3,670
Leki 0 0 0
Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  sprawozdań  przedkładanych  przez  podmioty
odbierające odpady komunalne z terenu gminy Murów. 

Ilość  odpadów podana powyżej  wynika ze  sprawozdań przedkładanych Wójtowi  Gminy Murów
przez  podmioty  odbierające  odpady komunalne  z  terenu Gminy  Murów.  Dane  zostały  podane
w celu sporządzenia oferty. 
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Gminy Murów celem oszacowania
na własną odpowiedzialność kosztów i  ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich
danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.

4.  Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

a) zabudowa jednorodzinna - pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości (pojemniki mieszane:
plastikowe i metalowe)
Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie gromadzenie odpadów w systemie
pojemnikowo – workowym „u źródła”.



 niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  gromadzone  będą  w  pojemnikach
o objętości do 240 l, a częstotliwość ich odbioru wynosi 1 raz na 2 tygodnie lub 1 raz na 4
tygodnie, w zależności od liczby mieszkańców. Lista nieruchomości, z których odbierane będą
odpady oraz  określenie  częstotliwości  ich  odbioru  sprzed  nieruchomości  stanowić  będzie
załącznik do umowy.  

 odpady zbierane w sposób selektywny (makulatura, tworzywa sztuczne i szkło) gromadzone
będą  w oznaczonych  workach  o  pojemności  od  80  l  do  120  l.  Dopuszcza  się  zbieranie
i odbieranie odpadów w workach innych kolorów pod warunkiem, że worki te będą opisane
w czytelny sposób umożliwiający ich identyfikacje co do zawartości, a przeźroczystość będzie
pozwalała na ocenę zawartości worka. Częstotliwość odbioru tych odpadów wynosi 1 raz na 4
tygodnie. Worki zapewnia Wykonawca.

 odpady biodegradowalne gromadzone będą w workach o pojemności od 80 l do 120 l lub
w pojemnikach 120 l lub 240 l i odbierane będą od właścicieli nieruchomości:
 w okresie od grudnia do kwietnia z częstotliwością raz na 4 tygodnie
 w okresie od maja do listopada z częstością raz na 2 tygodnie.

 popiół odbierany będzie z pojemników od 120 l do 240 l z widocznym napisem POPIÓŁ,
bezpośrednio z terenu nieruchomości w okresie od października do kwietnia z częstotliwością
co 4 tygodnie.

b) zabudowa wielorodzinna - pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości (pojemniki mieszane:
plastikowe i metalowe)
 niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  gromadzone  będą  

w pojemnikach  o  objętości  1100  l  a  częstotliwość  ich  odbioru  wynosi  1  raz  na  tydzień.
Zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) zbierane będą do pojemników ustawionych
w przeznaczonych do tego miejscach uzgodnionych z zarządcą zabudowy wielorodzinnej.

 odpady zbierane w sposób selektywny (makulatura, tworzywa sztuczne i szkło) gromadzone
będą w oznaczonych pojemnikach o objętości 120 l, 240 l lub 1100 l. Częstotliwość odbioru
tych odpadów wynosi 1 raz na tydzień. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie
zabudowy  wielorodzinnej  odbywać  się  będzie  do  pojemników  z  podziałem  na  3  frakcje
(makulatura  –  kolor  niebieski,  tworzywa  sztuczne  –  kolor  żółty  i  szkło  –  kolor  zielony).
Pojemniki te zapewnia właściciel nieruchomości.

 odpady biodegradowalne gromadzone będą w oznakowanych pojemnikach o objętości 120
l lub 240 l i odbierane będą od właścicieli:
 w okresie od grudnia do kwietnia z częstotliwością raz na 4 tygodnie,
 w okresie od maja do listopada z częstotliwością raz na 2 tygodnie.

c) nieruchomości  niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne - pojemniki  zapewnia
właściciel nieruchomości (pojemniki mieszane: plastikowe i metalowe)
 niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  gromadzone  będą  

w pojemnikach o objętości 120 l, 240 l, 1100 l lub KP-7 o objętości do 7000 l, a częstotliwość
ich odbioru wynosi 1 raz na 2 tygodnie,

 odpady zbierane w sposób selektywny zbierane będą w systemie mieszanym pojemnikowo-
workowym,  odpady  te  (makulatura,  tworzywa  sztuczne  i  szkło)  gromadzone  będą
w oznaczonych workach o pojemności od 80 l do 120 l. lub pojemnikach o objętości 120 l,
240 l. Częstotliwość odbioru tych odpadów wynosi 1 raz na 4 tygodnie,

 odpady biodegradowalne gromadzone będą w oznakowanych pojemnikach o objętości 120
l lub 240 l i odbierane będą od właścicieli:
 w okresie od grudnia do kwietnia z częstotliwością raz na 4 tygodnie,
 w okresie od maja do listopada z częstotliwością raz na 2 tygodnie.



W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji odpadów Wykonawca przyjmuje te odpady, jako
zmieszane.  Przed  zakwalifikowaniem  odpadów  selektywnych  do  zmieszanych,  w  wypadku
niedopełnienia  przez  właściciela  nieruchomości  obowiązku  w  zakresie  selektywnego  zbierania
odpadów  komunalnych,  Wykonawca  sporządza  na  tę  okoliczność  notatkę  służbową  oraz
dokumentację (np. fotograficzną) i przekazuje Zamawiającemu.

5. Dodatkowe odbiory   odpadów  .

a) Odbieranie  opakowań  z  przeterminowanymi  lekami  –  pojemniki  zapewnia  Gmina  Murów.
Odpady będą odbierane z  apteki  w Murowie ul.  Lipowa 40 oraz w Starych Budkowicach ul.
Zagwiździańska  16.  Pojemniki  z  lekarstwami  odbierane  będą  z częstotliwością  1  raz  na  3
miesiące.

b) Dodatkowe  2  odbiory  odpadów  komunalnych  z  pojemników  o  pojemności  1100  l
z nieruchomości  zlokalizowanych  w  miejscowościach:  Murów  (parking  ul.  Soremby),  Stare
Budkowice (parking- rynek), Zagwiździe (ul. Górki), Radomierowice (ul. Szkolna – plac sportowy)
w terminach od 15.10.2020 r. do 15.11.2020 r. 

6. Odbiór odpadów poza systemem pojemnikowym.

Poza systemem pojemnikowym w zakresie zamówienia wchodzi odbiór odpadów zgromadzonych
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Murowie.
Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych  będzie  przyjmował  co najmniej  następujące
rodzaje odpadów pochodzących z gospodarstw domowych:

 opakowania z papieru, papier i tektura,
 opakowania z tworzyw sztucznych,
 opakowania ze szkła, szkło,
 zużyte opony,
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 odpadowa papa,
 odzież,
 tekstylia,
 lampy fluorescencyjne i odpady zawierające rtęć,
 urządzenia zawierające freony,
 przeterminowane leki,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 zużyte baterie i akumulatory, 
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady ulegające biodegradacji.

Rodzaje i  ilości  zebranych odpadów są trudne do określenia,  ponieważ będą one kształtowane
przez mieszkańców i  zmieniały się w zależności  od pory roku czy też świadomości  ekologicznej
mieszkańców,  co  będzie  miało  wpływ  na  jakość  selekcji  u  źródła  powstawania  odpadów
i zwiększenia strumienia odpadów zbieranych selektywnie.
Poniżej  przedstawiono  frakcje  odpadów,  które  będą  zbierane  w  Punkcie  Selektywnej  Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Murowie:

 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
 15 01 07 Opakowania ze szkła,
 16 01 03 Zużyte opony,



 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

 17 02 02 Szkło,
 17 03 80 Odpadowa papa,
 20 01 01 Papier i tektura,
 20 01 10 Odzież,
 20 01 11 Tekstylia,
 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 20 01 23* Urządzenia zawierające freony,
 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i  żywice zawierające substancje

niebezpieczne,
 20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20

01 27,
 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16

06 01,  16 06 02 lub  16 06 03 oraz  niesortowane baterie  i  akumulatory zawierające te
baterie,

 20 01 35* Zużyte urządzenia elektrycznie i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i
20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

 20 01 36 Zużyte urządzenia elektrycznie i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 20 01 35,

 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,
 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe.

Wszystkie zebrane odpady będą gromadzone na terenie obiektu w odpowiednich pojemnikach
i kontenerach,  przystosowanych  do  rodzaju  magazynowanych  odpadów,  a sposób  ich
przechowywania  będzie  zapewniał  możliwość   ich  dalszego  zagospodarowania  zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Pojemniki  i  kontenery  przeznaczone  do  gromadzenia  odpadów  w Punkcie  Selektywnej  Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Murowie: 

 kontener typu KP-33 otwarty (na odpady wielkogabarytowe) wraz ze zwijaną plandeką do
transportu samochodami z urządzeniem hakowym (1 szt.),

 kontener  typu  KP-17  otwarty  ze  zwijaną  plandeką  do  transportu  samochodami
z urządzeniem hakowym (1 szt.),

 kontener typu KP-7 zamknięty w wersji uniwersalnej: hakowo-brtamowej (2 szt.),
 kontener typu KP-4 na gruz, otwarty, w wersji  uniwersalnej: hakowo-brtamowej (1 szt.),
 pojemnik 1 100 l, z tworzywa (3 szt.),
 pojemnik 240 l, z tworzywa (3 szt),
 pojemnik 120 l, z tworzywa (14 szt.).

Pojemniki i kontenery stanowią własność Gminy Murów.
Zamawiający  dopuszcza  możliwość,  w celu  usprawnienia  obsługi  Punktu  Selektywnej  Zbiórki
Odpadów w Murowie, korzystania z pojemników i kontenerów będących własnością Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie, że na dzień zakończenia przedmiotu zamówienia, na terenie  Punktu
Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  w  Murowie  mają  znajdować  się  wszystkie  pojemniki  będące
własnością Zamawiającego.
Pracownik  obsługujący  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  w  Murowie  będzie
przyjmował  od  mieszkańców  gminy,  dostarczone  własnym  transportem,  selektywnie  zebrane
odpady komunalne i kierował ich do odpowiednich pojemników i kontenerów. Dostarczane odpady



niebezpieczne  mają  być  przyjmowane  w  szczelnych  opakowaniach,  a  Wykonawca  zapewni
zapasowe  opakowania  na  takie  odpady  w  przypadku  uszkodzenia  opakowań  od  właścicieli
nieruchomości.
Po  zgłoszeniu  przez  Zamawiającego  zapełnienia  pojemnika  lub  kontenera,  Wykonawca  w ciągu
jednego dnia roboczego opróżni z odpadów pojemnik lub kontener i przekaże Kartę Przekazania
Odpadu. 

7. Zasady   odbioru   odpadów komunalnych.

1) Odpady  zebrane  w  pojemnikach  (zmieszane  odpady  komunalne,  odpady  ulegające
biodegradacji)  oraz  zebrane  w  workach  (papier,  szkło,  tworzywa  sztuczne  oraz  odpady
ulegające  biodegradacji)  należy  odbierać  zgodnie  z  harmonogramem  odbioru  odpadów
z miejsc ich wystawienia przed posesję przy ulicy (dot. również tzw. „altanek śmieciowych”).

2) Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  odbioru  odpadów  komunalnych  w  każdej  zebranej
przez  właściciela  nieruchomości  ilości,  zgromadzonych  w  odpowiednich  pojemnikach  i
workach. Wykonawca zobowiązany będzie również do odbioru odpadów leżących luzem obok
zapełnionych  pojemników  oraz  doprowadzenia  do  porządku  terenów  przyległych,
zanieczyszczonych wskutek przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów (obowiązek
ten powinien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników).

3) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji  usługi  również w przypadku utrudnionego
dojazdu do nieruchomości, w szczególności w wystąpieniu złych warunków atmosferycznych,
prowadzonych remontów dróg, objazdów itp. W takich sytuacjach Wykonawcy nie przysługują
roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usługi również w przypadku, kiedy dojazd do
nieruchomości  będzie  utrudniony  w  takim  sensie,  że  nieruchomości  będą  oddalone  od
głównej drogi dojazdowej, brak drogi dojazdowej lub będą występowały wąskie dojazdy itp. 

5) Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  naprawy  lub  ponoszenia  kosztów  naprawy  szkód
wyrządzonych podczas lub w związku z wykonaniem usługi. Wykonawca będzie ponosił pełna
odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  za  szkody  na  mieniu,  powstałych
podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

6) Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  odbierania  odpadów  w  sposób  zapewniający
utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, a w szczególności do:
 zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i pojazdów w trakcie realizacji usługi

odbioru odpadów
 uporządkowanie  terenu  zanieczyszczonego  odpadami  i  innymi  zanieczyszczeniami

wysypanymi z pojemników w trakcie realizacji zamówienia.
7) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze

sobą oraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
8) Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zabezpieczenia  przewożonych  odpadów  przed

wysypywaniem  na  drogę,  a  w  przypadku  wysypania  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do
natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itp.).

9) Zamawiający w czasie trwania umowy zobowiązany będzie do bieżącej aktualizacji danych
dotyczących  ilości  nieruchomości  objętych  systemem oraz  częstotliwości  odbioru  odpadów
w poszczególnych  punktach  adresowych.  W  przypadku  nowo  zgłoszonej  nieruchomości
Wykonawca będzie odbierał z niej odpady od momentu zgłoszenia zgodnie z obowiązującym
harmonogramem.

8. Harmonogram   odbioru odpadów.



1) Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przygotowania  harmonogramu  odbioru  odpadów
komunalnych.  Jego  projekt  należy  przedstawić  w  terminie  30  dni  przed  rozpoczęciem
wykonywania usługi tj. do 30 listopada 2019 r.

2) Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  dostarczenia  harmonogramu  odbioru  odpadów  do
każdej  nieruchomości  objętej   gminnym  systemem  gospodarki  odpadami  oraz  materiałów
informacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia, przygotowanych przez Zamawiającego
(w szczególności ulotek dotyczących zasad segregowania odpadów).

3) Harmonogram należy opracować w formacie A4.
4) Terminy  odbioru  odpadów  komunalnych  zmieszanych  oraz  segregowanych  muszą  być

zgodne z częstotliwością odbioru odpadów na terenie Gminy Murów oraz być kontynuacją
kończącego  się  harmonogramu  odbioru  odpadów  (tzn.  należy  zachować  częstotliwość  w
stosunku do ostatnich terminów odbioru poszczególnych frakcji odpadów).

5) Odbiór odpadów nie może następować w dni wolne od pracy.

9. Zagospodarowanie   odpadów.

1) Wykonawca zobowiązany  będzie  do  przekazania  odpadów komunalnych  odebranych  od
właścicieli  nieruchomości   oraz  odebranych  z  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
w Murowie, w sposób określony w art.  9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

2) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania  odebranych od właścicieli nieruchomości
oraz odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Murowie, odpadów komunalnych
selektywnie  zebranych  do  instalacji  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów  zgodnie  z
hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach lub samodzielnego ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

3) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości:
zmieszanych  odpadów  komunalnych,  pozostałości  z  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych,  odpadów  zielonych  do  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów
Komunalnych  zgodnie  z  Planem  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Opolskiego  oraz
uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Opolskiego. 

10. Inne   obowiązki Wykonawcy.

1) Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  spełnienia  przez  cały  okres  realizacji  przedmiotu
zamówienia wymagań określonych w Rozporządzeniu 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), w szczególności dotyczących:
a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
b) utrzymania  odpowiedniego  stanu  sanitarnego  pojazdów  do  odbierania  odpadów

komunalnych do właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów,
c) spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów,
d) zapewnienia  odpowiedniego  usytuowania  i  wyposażenia  bazy  magazynowo  –

transportowej.
2) Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  osiągnięcia  w  danym  roku  kalendarzowym,

w odniesieniu do masy odebranych z terenu Gminy Murów odpadów komunalnych, poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: papieru, metalu,



tworzyw sztucznych, szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
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). Wykonawca zobowiązany
będzie  także  do  osiągnięcia  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i
odzysku innymi metodami odpadów komunalnych w przypadku zmiany lub nowych wersji tego
rozporządzenia.

3) Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  osiągnięcia,  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  składowania  masy  odpadów  komunalnych  ulegających
biodegradacji  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  2412).  Wykonawca  zobowiązany  będzie  także  do
osiągnięcia  poziomów ograniczenia  masy  odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji
przekazywanych  do  składowania  w  przypadku  zmiany  lub  nowych  wersji  stosownego
rozporządzenia. 

11. Wymagania   w zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia.

1) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia przez cały czas trwania umowy, dla właściwej realizacji  przedmiotu umowy,

dostatecznej  ilości  środków  technicznych,  gwarantujących  terminowe  i jakościowe
wykonanie  zakresu  rzeczowego  usługi,  w  ilości  minimum  jak  w  ofercie  złożonej
w postępowaniu przetargowym,

b) zabezpieczenia w razie awarii pojazdów o zbliżonych parametrach,
c) użytkowania  pojazdów  specjalistycznych  dla  tego  typu  usług  (pojazdy  powinny  być  we

właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający
łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy  poprzez  umieszczanie  na  nich  nazwy  firmy,  adresu
i numeru telefonu przedsiębiorcy),

d) odbierania  i  transportowania  odpadów pojazdami  bezpylnymi  i  kontenerowymi  zgodnie
z przepisami  art.  61  ustawy z  dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo  o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami),

e) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów – pojazdy te powinny
być regularnie myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane,

f) posiadania i funkcjonowania bazy transportowej (zaplecza techniczno-biurowego),
g) garażowania samochodów przeznaczonych do realizacji  przedmiotu umowy wyłącznie na

terenie bazy transportowej,
h) posiadania  sprzętu  niezbędnego  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  zgodnie

z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego,
i) zapewnienia, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia

były wyposażone w urządzenia monitorujące przebieg trasy,
j) wyposażenia  pojazdów  w  narzędzia  umożliwiające  sprzątanie  terenu  po  opróżnieniu

pojemników, a szczególnie miejsc odbioru odpadów.

12. Prowadzenie   sprawozdawczości.



1) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu, przez okres trwania
umowy, półrocznych sprawozdań sporządzanych zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1454 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia  26  lipca  2018  r.  w sprawie  wzorów sprawozdań o  odebranych i  zebranych odpadach
komunalnych,  odebranych  nieczystościach  ciekłych  oraz  realizacji  zadań  z  zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627),

2) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia, przez okres trwania umowy, ilościowej
i jakościowej  ewidencji  odpadów  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami),

3) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu, przez okres trwania
umowy, miesięcznych raportów, o których mowa w punkcie 2 w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego  po  miesiącu  rozliczeniowym.  Raport  miesięczny  będzie  podstawą  do
wystawienia faktury za wykonaną usługę.


