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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
(dalej OPZ) 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek Gminy Łubniany 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Łubniany, 

terenów stanowiących mienie Gminy Łubniany, szkół, przedszkoli i ich zagospodarowanie zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami. 

1. Zamówienie obejmuje świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysku lub 

unieszkodliwieniu) odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca wyposaży wskazane nieruchomości w niezbędne pojemniki w terminie 4 dni od dnia podpisania 

umowy (określone w załączniku nr 1 do OPZ) oraz zgodnie z harmonogramem zapewni odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych (zmieszane odpady komunalne, odpady segregowane: tworzywa 

sztuczne, papier i tektura, szkło, BIO, a także na zgłoszenie odbierze odpady takie jak: odpady niebezpieczne, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, 

świetlówki, tonery, odpady zielone liście i gałęzie). 

3. Pojemniki w jakie wyposaży wykonawca muszą być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki 

atmosferyczne, odpowiednio wytrzymałego, w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym w kolorach 

określonych w przepisach oraz zgodnie z załącznikiem do OPZ.  

4. Wyposażenie jednostek w pojemniki i kontenery polega na ich udostepnieniu na czas trwania umowy i nie 

oznacza przeniesienia pojemnika lub kontenera na własność jednostki.  

5. Dostarczone pojemniki odbierane będą na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez 

przedstawicieli poszczególnych jednostek i/lub Zamawiającego. 

6. Odbiór odpadów z pojemników lub worków będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia braku wywozu odpadów z poszczególnych lokalizacji 

(określonych w załączniku nr 1 do OPZ) na 1 dzień przez planowym odbiorem odpadów. W razie potrzeby 

zamawiający może zgłosić dodatkowy wywóz odpadów z pojemników lub worków. Wykonawca ma 

obowiązek odebrać zgłoszone odpady w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia. 

8. Pierwszy  harmonogram należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie do 2 dni od dnia  podpisania umowy. 

9. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów 

ochrony środowiska. 

10. Prowadzenie sprawozdawczości oraz dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem w okresie 

realizacji umowy. 

a. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania przez cały okres trwania umowy dziennych raportów 

zawierających informacje o: 

− miejscu odbioru odpadów, 

− rodzaju i całkowitej dziennej ilości odebranych odpadów komunalnych,  

− rodzaju, ilości i pojemności opróżnionych pojemników,  
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− sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji, na którą zostały przekazane, 

potwierdzone kartami przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1973).  

Dzienne raporty będą podstawą do sporządzenia raportów miesięcznych. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego będzie zobowiązany do przekazania raportów dziennych do wglądu.  

b. Wykonawca będzie zobowiązany przez cały okres trwania umowy do przekazywania Zamawiającemu 

miesięcznych raportów, o których mowa w punkcie 9a w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu rozliczeniowym. Raport miesięczny będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną 

usługę. 

c. Faktura będzie wystawiana na każdą jednostkę ujętą w tabeli nr 1 osobno.  

d. Faktura obejmować będzie ilość faktycznie opróżnionych pojemników (iloczyn opróżnionych 

pojemników i cen za 1 pojemnik zgodnie z ofertą) oraz odebranych odpadów poza systemem 

pojemnikowym (stanowiących iloczyn masy odebranych odpadów i cen za 1Mg odpadów zgodnie z 

przedstawiona ofertą). 

e. Wykonawca wystawia kartę przekazania odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii i akumulatorów, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, świetlówek i tonerów 

oraz innych odebranych odpadów na prośbę zamawiającego lub innej jednostki ujętej w tabeli nr 1. 

11. Wykonawca winien podać ceny netto i brutto za jednorazowe opróżnienie: 

a. pojemnika na odpady zmieszane o pojemności – 1100 l, 

b. pojemnika na odpady zmieszane o pojemności - 240 l, 

c. pojemnika na odpady zmieszane o pojemności – 120 l, 

d. pojemnika żółtego na odpady z tworzyw sztucznych o pojemności – 1100 l, 

e. pojemnika żółtego na odpady z tworzyw sztucznych o pojemności – 240 l, 

f. pojemnika żółtego na odpady z tworzyw sztucznych o pojemności – 120 l, 

g. pojemnika niebieskiego na odpady z papieru o pojemności – 1100 l, 

h. pojemnika niebieskiego na odpady z papieru  o pojemności – 240 l, 

i. pojemnika niebieskiego na odpady z papieru  o pojemności – 120 l, 

j. pojemnika zielonego na odpady szkła o pojemności – 1100 l,  

k. pojemnika zielonego na odpady z szkła o pojemności – 240 l, 

l. pojemnika zielonego na odpady z szkła o pojemności – 120 l, 

m. pojemnika brązowego na odpady z BIO o pojemności – 1100 l, 

n. pojemnika brązowego na odpady z BIO o pojemności – 240 l, 

o. pojemnika brązowego na odpady z BIO o pojemności – 120 l, 

p. worka o pojemności 120 l dla każdej frakcji odpadów dostarczanego i odbieranego na zlecenie 

zamawiającego lub innej jednostki ujętej w zał. nr 1 do OPZ. Wykonawca dostarczy żądaną ilość worków 

na wskazane frakcje odpadów w terminie 7 dni od zgłoszenia. 

12. Wykonawca winien podać ceny netto i brutto za jednorazowy odbiór 1 Mg odpadów niebezpiecznych, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 

wielkogabarytowych, świetlówek, tonerów, odpadów zielonych –  liści i gałęzi. Wykonawca zorganizuje 

odbiór ww. odpadów w terminie 7 dni od zgłoszenia po uzgodnieniu z zamawiającym lub z inną jednostką 

ujętą w tabeli nr 1. Odbiór będzie wykonywany na zgłoszenie jednostki lub urzędu z częstotliwością nie 

więcej niż trzy razy w roku każdy odpad. Odbiór będzie wykonywany w zależności od rodzaju i ilości 

(dopuszcza się odbiór po uzgodnieniu w kontenerach, workach bądź luzem) 

13. Rodzaje odbieranych odpadów z podziałem na kody odpadów:  



 

 

3 

 

a. 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b. 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe, 

c. 20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów, 

d. 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji, 

e. 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, 

f. 16 06 04 – Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03), 

g. 20 01 01 – Papier i tektura, 

h. 20 01 02 – Szkło, 

i. 20 01 21 – Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

j. 20 01 35 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki, 

k. 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35, 

l. 20 01 23 – Urządzenia zawierające freony, 

m. 20 01 39 – Tworzywa sztuczne, 

n. 15 01 07 – Opakowania ze szkła, 

o. 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury, 

p. 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych, 

q. 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe, 

r. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odbioru odpadów pod innymi kodami. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania pojemników w czystości oraz w odpowiednim stanie 

sanitarnym. Minimum dwa razy w roku lub w razie potrzeby na zlecenie Zamawiającego lub innej jednostki 

ujętej w zał. nr 1 do OPZ należy umyć pojemniki i przeprowadzić ich dezynfekcję. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo domówienia pojemników, zmiany ich lokalizacji oraz częstotliwości 

opróżniania. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy 

odebranych z terenu Gminy Łubniany 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 roku  w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., 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 stosownego 

rozporządzenia.  

17. 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. 

18. 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,  
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b) zabezpieczenia w razie awarii pojazdów o zbliżonych parametrach, 

c) użytkowania pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny być we właściwym stanie 

technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację 

przedsiębiorcy poprzez umieszczenie 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze 

zmianami),  

e) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu winno 

odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej); 

pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny 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) magazynowania na terenie bazy transportowej urządzeń rezerwowych i urządzeń przeznaczonych do 

remontu takich jak kontenery, pojemniki i inne, z zachowaniem zasad wymaganych przepisami 

budowlanymi, sanitarnymi i ochrony środowiska itp.,  

i) posiadania sprzętu niezbędnego do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami Zamawiającego,  

j) umożliwienia wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom 

państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach,  

k) zapewnienia, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były 

wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci 

czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym 

wykonywaniem czynności (załadowanie odpadów, wyładowanie odpadów), co 6 sekund lub częściej; 

pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 90 dni, przy czym 

odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego,  

l) wyposażenia pojazdów w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników, a szczególnie miejsc odbioru odpadów i miejsc wyładunku odpadów – otwarcia odwłoka 

zabudowy śmieciarki.  

 

II. Tam, gdzie w OPZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, 

źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego 

Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji 

technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający 

zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy 

zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, 

że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą 

zgodne pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), 

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 

charakterystyki liniowe, konstrukcja), 
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e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

f) standardów emisyjnych, 

III. W przypadku zastosowania wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich dostarczeniem przedłoży 

Zamawiającemu karty techniczne potwierdzające, że oferowany zamiennik spełnia wymagania 

Zamawiającego. 

IV. Pracownicy  

1. Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

Wykonawca, podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany 

do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach 

niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z 

późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali 

wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudniania przez 

Wykonawcę, podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących 

czynności: kierowanie pojazdami służącymi do wykonywania zadania określonego w opisie przedmiotu 

zamówienia, prace związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.  

 


