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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych  z terenu Gminy Strzelce Wielkie. 

 

Opis przedmiotu zamówienia opracowano na podstawie obowiązujących przepisów, 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, a także następujących aktów 

prawa miejscowego: 

1) Uchwała Nr XV/125/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce 

Wielkie zmieniona uchwałą nr XVII/155/13 z dnia 6 marca 2013 r. oraz uchwałą nr 

XIX/167/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. woj. łódź. z 2013 poz. 2161, 2162 

 i 3830), zmieniona uchwałą nr VII/37/15 z dnia 27.05.2015 r.( Dz. Urz. woj. łódź.  

z 2015 r., poz. 2655). 

2) Uchwała Nr XVII/110/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 22 czerwca 2016 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce 

Wielkie ((Dz. Urz. woj. łódź. z 2016, poz. 2999). 

3) Uchwała Nr XX/123/16 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 24 października 2016 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Strzelce Wielkie (Dz. Urz. woj. łódź. z 2016, poz. 4681). 

4) Uchwała Nr XV/126/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. woj. łódz. z 2013 poz. 530), 

zmieniona uchwałą Nr IV/14/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 stycznia 2015 r. 

((Dz. Urz. woj. łódz. z 2015 poz. 324), uchylona uchwałą Nr V/21/15 Rady Gminy 

Strzelce Wielkie z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz. Urz. woj. łódz. z 2015 poz. 867), zmieniona 

uchwałą Nr V/22/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 lutego 2015 r. ((Dz. Urz. woj 

.łódz. z 2015 poz. 969) oraz uchwałą Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Strzelce Wielkie  

z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz. U. woj. łódz. z 2017 r. poz. 3240). 
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5) Uchwała Nr XV/127/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r.  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. woj. łódz. z 2013 poz. 918), 

zmieniona uchwałą nr VII/39/15 z dnia 27 maja 2015 r. ((Dz. Urz. woj. łódz. z 2015 poz. 

2347).  

6) Uchwała Nr XV/128/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r.  

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmieniona uchwałą nr 

XVII/156/13 z dnia 6 marca 2013 r. oraz uchwałą nr XX/173/13 z dnia 28 sierpnia 2013 

r. (Dz. Urz. Woj. .łódz. z 2013 poz. 2042, 2043 i 4487), 

7) Uchwała Nr XV/129/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 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 (Dz. Urz. woj. łódz. z  2013 poz. 531), 

zmieniona uchwałą nr VII/38/15 z dnia 27 maja 2015 r.( Dz. Urz. woj. łódź z 2015 poz. 

2439). 

8) Uchwała Nr XV/130/12 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r.  

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. woj. łódz. z 2013 

poz. 1141). 

9) Uchwała nr VI/28/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ((Dz. Urz. 

Woj. .łódz. z 2015 poz. 1425). 

10) Uchwała nr VI/29/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 
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wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ((Dz. Urz. woj. .łódz.  

z 2015 poz. 1426). 

 

    Przedmiot zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu 

odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Strzelce Wielkie oraz 

wyposażenie na czas trwania zamówienia wszystkich przedmiotowych nieruchomości                

w pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz pojemniki na odpady 

selektywnie zbierane (oddzielnie pojemnik na szkło, pojemnik na metale i tworzywa 

sztuczne, worek na papier i tekturę oraz worek na odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

Odbieranie odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w okresie od 01.07.2019 r. do 

30.06.2020 r.  

 

Zamawiający zastrzega, iż objęcie wszystkich mieszkańców nieruchomości systemem odbioru 

odpadów komunalnych powinno nastąpić od 1 lipca 2019 r. 

Zamawiający wskaże nieruchomości oraz ilości pojemników do ustawienia w terminie 7 dni od 

zawarcia umowy z Wykonawcą. Termin ustawienia pojemników na nieruchomościach –  

do 30 czerwca 2019 r. Dopuszcza się zmianę terminu ustawienia pojemników, określonego 

powyżej w zależności od terminu podpisania umowy, nie dłużej niż 14 dni od daty podpisania 

umowy. Wykonawca w trakcie trwania umowy wyposaży nieruchomości w pojemniki                     

w terminie 7 dni od daty przekazania informacji o takiej konieczności przez Zamawiającego. 

Termin ten dotyczy również konieczności odebrania pojemników z nieruchomości. Na prośbę 

Zamawiającego celem potwierdzenia dostarczenia pojemników, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli nieruchomości opatrzone datą przekazania                 

i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego 

warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca wskaże te przyczyny na piśmie 
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i udokumentuje ich zaistnienie. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać 

w szczególności co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym 

adresem w odstępach co najmniej 3 dniowych w godzinach od 7:00 do 18:00.  

W uzasadnionych przypadkach innych niż wyżej wymienione, Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć pojemniki na posesje wskazane przez Zamawiającego. W przypadku spalenia lub  

użytkowania do celów innych, niezgodnych z ich przeznaczeniem, naprawa pojemników  lub 

ich wymiana dokonywana jest na koszt użytkownika danego pojemnika. 

1. Informacje dotyczące nieruchomości będą aktualizowane przez Zamawiającego 

niezwłocznie po zaistnieniu jakichkolwiek zmian. 

2. Odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu, 

b) zabudowa wielorodzinna – 1 raz w miesiącu, 

2) szkło: 

a) zabudowa jednorodzinna – jeden raz na kwartał, 

b) zabudowa wielorodzinna - jeden raz na kwartał, 

3) Metale i tworzywa sztuczne: 

a) zabudowa jednorodzinna – 1 raz w miesiącu, 

b) zabudowa wielorodzinna – 1 raz w miesiącu, 

4) Papier i tektura: 

c) zabudowa jednorodzinna – 1 raz na kwartał, 

d) zabudowa wielorodzinna – 1 raz na kwartał, 

5) Odpady BIO: 

e) zabudowa jednorodzinna – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na kwartał, 

f) zabudowa wielorodzinna – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powinny być wyposażone w 

pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz oddzielnie pojemnik na szkło 
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koloru zielonego oznaczony napisem „szkło”, pojemnik na metale i tworzywa sztuczne 

koloru żółtego oznaczony napisem „metale i tworzywa sztuczne”, worek na papier 

 i tekturę koloru niebieskiego oraz worek na odpady ulegające biodegradacji  koloru 

brązowego z napisem „Bio”. 

Nowe worki na papier i tekturę koloru niebieskiego oraz odpady ulegające biodegradacji 

koloru brązowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru danej frakcji 

odpadów. 

II. Wyposażenie aptek i placówek użyteczności publicznej w pojemniki na przeterminowane 

leki oraz baterie oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 

a) Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32 z aptek : 

1) Apteka Kasperkowiak A.E.  

ul. Częstochowska 8A, 98-337 Strzelce Wielkie 

b) Zużytych baterii o kodzie 20 01 34 z placówek oświatowych i instytucji pożytku 

publicznego: 

1) Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich ul. Częstochowska 14 

2) Szkoła Podstawowa w Wiewcu, Wiewiec 26 

3) Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamoście-Kolonia 2 

4) Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich, ul. Częstochowska 8A 

5) Przedszkole w Woli Wiewieckiej, Wola Wiewiecka 141 b 

6) Przedszkole w Strzelcach Wielkich, ul. Zielona 11 

 
 

Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników 

ustawionych w aptekach i budynkach użyteczności publicznej (pojemniki na baterie)                     

i odbierać odpady z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do ich przepełnienia. 

III. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na wyposażeniu w pojemniki  Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych w nim gromadzonych, z częstotliwością w zależności od potrzeb. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów: 
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1) przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32, 

2) chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 

20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*, 

3) zużytych baterii i akumulatorów o kodzie 20 01 34, 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 

36, 

5) odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07, 

6) odpadów budowlano – rozbiórkowych o kodach z grupy 17, 

7) zużytych opon o kodzie 16 01 03, 

8) odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 

9) opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07, 

10) opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, 

11) opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, 

12) opakowań z metali o kodzie 15 01 04, 

13) opakowań wielomateriałowych o kodzie 15 01 05. 

1.  Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w pojemniki do gromadzenia odpadów zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ: 

1) przeterminowane leki – pojemnik o pojemności 240 l, 

2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – wyznaczone miejsce do 

magazynowania odpadów lub kontener, 

3) zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 120 l, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone miejsce do magazynowania 

odpadów lub kontener, 

5) odpady wielkogabarytowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub 

kontener, 

6) odpady budowlano – rozbiórkowe – kontener od 5,5 m3, 

7) zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener, 

8) odpady zielone – kontener od 7 m3, 

9) opakowania ze szkła – pojemnik o pojemności 1,5 m3 (typ IGLOO), 

10) opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik o pojemności 2,5 m3 (typ SIATKA), 
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11) opakowania z papieru i tektury – pojemnik o pojemności 1,1 m3, 

12) opakowania z metali – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub 

kontener, 

13) opakowania  wielomateriałowe – pojemnik o pojemności  1100 l. 

2. Odpady będą odbierane z częstotliwością wynikającą z potrzeb  z uwzględnieniem 

stopnia zapełnienia pojemnika. 

3. Godziny odbioru odpadów przez Wykonawcę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

IV. Przedmiotem Zamówienia jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (w tym zbiórka opon każdej wielkości) pochodzących                 

z gospodarstw domowych polegająca na zorganizowaniu przez Wykonawcę dwa razy                    

w czasie trwania akcji odbioru w/w odpadów. 

 Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez 

podmioty gospodarcze. 

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego                                   

i elektronicznego zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na  

2 miesiące przed planowaną zbiórką. 

Wykonawca przedłoży harmonogram odbioru odpadów w terminie 30 dni przed 

planowanym terminem rozpoczęcia akcji i zapewni powiadomienie mieszkańców. 

 

1. Informacje dodatkowe: 

1) Mapa topograficzna gminy stanowi załącznik nr1 do SIWZ 

2) Szacunkowa liczba zadeklarowanych mieszkańców Gminy Strzelce Wielkie od których 

będą odbierane odpady komunalne (stan na dzień 18.03.2019 r.) wynosi 3896 osób. 

3) Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz domków 

letniskowych (stan na dzień 18.03.2019 r.) wynosi 1706 

4) Szacunkowa liczba nieruchomości niezamieszkałych. (stan na dzień 18.03.2019 r.) 

wynosi 73. 

5) Wykaz miejscowości objętych przedmiotem zamówienia  stanowi załącznik nr 9 do 

SWIZ 
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6) Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w okresie od 01.01.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i 

tektury 

35,000 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

87,000 

15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

6,500 

15 01 07 Opakowanie ze szkła 101,000 

16 01 03 Zużyte opony 5,350 

20 03 01 Niesegregowane 

 ( zmieszane) odpady 

komunalne 

610,720 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 

20 01 31 

0,085 

20 01 36 Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne  niż wymienione  w 20 

01 20, 20 01 23 i 20 01 35* 

3,460 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20,040 

 Razem 869,155 

  

Uwaga: 
Wskazane ilości odebranych odpadów są podane pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcom 

wyceny zamówienia. 

2. Długość dróg przebiegających przez Gminę Strzelce Wielkie: 

1) drogi wojewódzkie – 5,1 km, 

2) drogi powiatowe – 36,4 km, 

3) drogi gminne – 35,2 km 
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Powierzchnia gminy: 78 km². 

3. Szacunkowa ilość pojemników na nieruchomościach niezamieszkałych  

i zamieszkałych (stan na dzień 18.03.2019 r.): 

1) 120 l – minimum 3200 szt. 

2) 240 l – minimum 2500 szt. 

3) 480 l – minimum 100 szt. 

4) 1100 l - minimum 30 szt. 

5) Worki 120 l – 45000 szt. 

 

I. Obowiązki Wykonawcy: 

Przez odbieranie odpadów należy rozumieć w szczególności opróżnianie pojemników z 

odpadów i transport odpadów do miejsca ich zagospodarowania tj.: 

1) w przypadku odpadów zmieszanych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych 

odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych właściwej dla regionu II lub,  w szczególnych przypadkach, do instalacji 

przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, zgodnie  z uchwałą Sejmiku 

Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2016-2022                          z 

uwzględnieniem lat 2023-2028.  

2) w przypadku odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych do 

składowania do Regionalnej Instalacji kompostowania selektywnie zebranych 

odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji właściwej dla regionu 

II lub,  w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi 

regionu, zgodnie  z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20 

czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa 

łódzkiego 2016-2022  z uwzględnieniem lat 2023-2028.  

3) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów 

zielonych przez kompostownię, ze względu na obecność w odpadach odpadów 

komunalnych zmieszanych, odpady należy przekazać do Regionalnej Instalacji do 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu II lub, w szczególnych 
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przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, zgodnie                     

z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w 

sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 

2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. 

4) W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych – do instalacji odzysku               

i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, o której 

mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

992 ze zm.) 

Wykonawca tak opracuje „trasówki” by odpady były zbierane tylko na terenie gminy.  

Nie dopuszcza się zbierania (dopełnianie pojazdu odpadami) z terenu innej gminy. 

Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych i pozostałych z selektywnie zebranymi oraz 

mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych.  

Uzyskanie: 
1) poziomu 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). 

2) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu 

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). 

Kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku  

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie 

Zamawiającego i właściciela nieruchomości o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli 

nieruchomości w/w obowiązku. Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie protokołu 

wraz z dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela 
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nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazania tychże 

Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad 

selektywnej zbiórki odpadów. 

Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku do 

zbierania odpadów pozostałych naklejki w kolorze np. żółtym  z następującą treścią: 

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________                                   w 

…………………, że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości  

i porządku w Gminie Strzelce Wielkie. 

W dniu_______________ stwierdzono, że naruszono zasady selektywnego zbierania 

odpadów. Kolejne następujące po sobie naruszenie Regulaminu, lub trzecie naruszenia będzie 

skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za 

odpady komunalne zmieszane. 

W przypadku drugiego kolejnego lub trzeciego naruszenia Regulaminu w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów, na tej samej nieruchomości, Wykonawca powiadomi Gminę 

i właściciela nieruchomości. Wykonawca sporządzi protokół wraz z dokumentacją 

fotograficzną, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości  

z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki  i przekaże je Zamawiającemu w ciągu 7 dni 

roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów. 

Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku naklejki   

w kolorze czerwonym, która stanowi informację dla właściciela nieruchomości 

 o utracie uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej za selektywne zbieranie odpadów. 

Naklejka może być np. w kolorze czerwonym z następującą treścią: 

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w ……….., że 

odpady surowcowe są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku     

w Gminie Strzelce Wielkie. 

W dniu_______________ stwierdzono, że po raz kolejny/po raz trzeci naruszono zasady 

selektywnego zbierania odpadów. Skutkuje to utratą uprawnienia do stosowania opłaty 

obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane. 
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Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania mieszkańców, o ile będzie 

skuteczny i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

1.  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 uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może 

polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów 

przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. 

2. Odbieranie odpadów z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na 

zewnątrz posesji, do których zapewniony jest swobodny dojazd. 

3. Odbieranie odpadów z poszczególnych nieruchomości w terminach ustalonych  

w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych. Wykonawca sporządza,  

w porozumieniu z Zamawiającym, harmonogram odbioru odpadów komunalnych  

z terenu nieruchomości w formie kalendarzyków, które zobowiązany jest 

dystrybuować pomiędzy właścicieli nieruchomości wraz z pojemnikami:. 

a) w terminie do 7 dni od podpisania umowy – harmonogram wywozu odpadów z terenu 

Gminy Strzelce Wielkie obejmującego okres od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia  

2019 r., 

b) w terminie do 1 grudnia 2019 r. harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy 

Strzelce Wielkie obejmującego okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca  2020 r. 

Harmonogram uwzględniając, częstotliwość opisuje dni, wskazując konkretne daty odbioru 

odpadów z danych nieruchomości. Odbiór ma następować cyklicznie. 

Wykonawca ma obowiązek poinformować mieszkańców o rodzajach odpadów jakie można 

gromadzić w poszczególnych pojemnikach (workach) poprzez przygotowanie na własny koszt 

ulotki informacyjnej i zamieszczenie jej na harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów z nieruchomości  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego uprzątnięcia terenu wokół 

opróżnianych pojemników z odpadami komunalnym, jeżeli zanieczyszczenie terenu 

powstało w wyniku działania Wykonawcy. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję odpadów zgodnie z wymogami 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). 

6. Sporządzanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), 

sprawozdań o których mowa w art. 9n i przekazywania ich Wójtowi Gminy Strzelce 

Wielkie. 

7. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu, wraz z fakturą, miesięcznych 

sprawozdań zawierających: 

1) karty przekazania odpadów zawierające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych 

odpadów, sposób ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której 

zostały przekazane odebrane z PSZOK  i od właścicieli nieruchomości zmieszane 

odpady komunalne oraz inne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów, a także 

informacje, że przekazane odpady pochodzą z terenu Gminy Strzelce Wielkie, 

2) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, 

3) informację o ilości i rodzajach pojemników, z których odebrane zostały poszczególne 

rodzaje odpadów, 

4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób 

niezgodny z regulaminem. 

 

8. Przejęcie odpowiedzialności prawnej i finansowej za uszkodzenia pojemników 

powstałe podczas przeładunku odpadów na pojazdy Wykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za stan techniczny pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów; 

na wezwanie Zamawiającego jest obowiązany do ich napraw lub wymiany 

uszkodzonych lub zniszczonych pojemników. Za zawinione szkody w majątku 

Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

9. Wykonawca zachowa uzyskane w trakcie realizacji umowy dane, a w szczególności 

dane osobowe, w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy                      

o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niż wykonywanie 

umowy. Wykonawca będzie przetwarzał dane w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność określoną przepisami prawa za ewentualne skutki działania 

niezgodnego z przepisami, o których mowa powyżej. Wykonawca oświadcza, że 

systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają 

wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach 

wykonawczych do niej. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą 

wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu 

naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją 

umowy. 

 

 Reklamacje: 

1. W przypadku reklamacji od właścicieli nieruchomości kierowanych do Zamawiającego, 

Zamawiający przekaże ją do Wykonawcy drogą e-mailową. Wykonawca ustosunkuje 

się do niej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od otrzymania e-mail 

2.  W przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do Wykonawcy, potraktuje on tę 

reklamację jak by została zgłoszona przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o każdej zgłoszonej do niego reklamacji. 

3.  Wszystkie pojazdy do świadczenia usługi muszą być wyposażone w system 

monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający 

trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system 

czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, system musi 

umożliwiać weryfikację tych danych. 

4.  Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu, powinny być 

przechowywane  w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne przez okres 

5 lat od dnia ich zapisania. 

5.  Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje 

umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz 

udostępnić je na każde żądanie organowi właściwemu ze względu na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, a także organom kontrolnym. 
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