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W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całego strumienia stałych
odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Kamienica Polska. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: A. Ogólna charakterystyka Orientacyjna liczba
nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne ok. 1644, w tym: 1378 nieruchomości na których
prowadzona jest segregacja odpadów i 266 nieruchomości na których nie prowadzi się segregacji (odpady zmieszane)
[stan na dzień 31.01.2018r.]. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z
pojemników do gromadzenia odpadów oraz worki z odpadami gromadzonymi selektywnie. Wykonawca będzie
zobowiązany do dostarczania worków do selektywnej zbiórki. Uwaga: Ilości nieruchomości są orientacyjne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu realizacji
zamówienia może ulec zmianie. W terminie 5 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże
Wykonawcy wykaz nieruchomości sporządzony na podstawie złożonych deklaracji z informacją dotyczącą
zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów (segregacja lub zmieszane) w celu weryfikacji przez Wykonawcę
sposobu gromadzenia odpadów w dniu odbioru. Przekazany wykaz przez cały okres obowiązywania umowy będzie
przez Zamawiającego aktualizowany i przekazywany Wykonawcy na bieżąco do realizacji w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych planowana do odbioru i zagospodarowania w okresie od 1
kwietnia 2018r. do 31 marca 2019r. w podziale na poszczególne grupy: - 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne) - 850,0 Mg - 20 01 01 (papier i tektura), 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) - 11,0 Mg - 20
01 02 (szkło), 15 01 07 (opakowania ze szkła) - 70,0 Mg - 20 01 39 (tworzywa sztuczne), 15 01 02 (opakowania z
tworzyw sztucznych) - 72,0. Mg - 20 01 40 (metale), 15 01 04 (opakowania z metali) - 5,0 Mg - 20 01 08 (odpady
kuchenne ulegające biodegradacji) i 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) - 230,0 Mg - 20 03 07 (odpady
wielkogabarytowe) - 7,0 Mg - 20 01 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach) - 400,0 Mg
(popiół) - 20 01 31*(leki cytotoksyczne i cytostatyczne) i 20 01 32 (leki inne niż wymienione w 20 01 31*) - 0,5 Mg 20 01 23* (urządzenia zawierające freony), 20 01 35* (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki), 20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 23 i 20 01 35) - 2,0 Mg - 16 01 03 (zużyte opony) - 2,0 Mg - 20 01 21*
(lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć) - 0,1 Mg Łączna szacunkowa ilość odpadów - 1649,6 Mg
Uwaga: Ilość wytworzonych i odebranych z terenu Gminy Kamienica Polska odpadów nie jest zależna od
Zamawiającego. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje
prawo dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Wykonawca zobowiązany
jest odebrać wszystkie odpady komunalne od mieszkańców. Poniżej Zamawiający podaje ilości odpadów jakie zostały
odebrane przez przedsiębiorców odbierających odpady z terenu Gminy Kamienica Polska w latach 2015-2017: 2015
(nieruchomości zamieszkałe) 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 779,92 Mg, 15 01 07 Opakowania ze szkła - 11,66 Mg, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - 14,30 Mg, 15 01 04 - Opakowania
z metali - 0,74 Mg, 20 01 39 - Tworzywa sztuczne - 50,86 Mg, 20 01 23*- Urządzenia zawierające freony - 0,10 Mg,
20 01 35*- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki - 2,21 Mg, 20 01 36*- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - 0,66 Mg, 16 01 03 - Zużyte opony - 2,00 Mg, 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w
20 01 31* - 0,05 Mg, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe - 4,66 Mg, 10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) - 177,20 Mg, 20 01 02 - Szkło - 60,62 Mg, 15 01
01 - Opakowania z papieru i tektury - 1,52 Mg, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - 203,14 Mg, 2016
(nieruchomości zamieszkałe) 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 765,990 Mg, 20 01 39 Tworzywa sztuczne - 6,100 Mg, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - 69,050 Mg, 15 01 07 - Opakowania
ze szkła - 56,940 Mg, 10 01 01- Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04) - 130,000 Mg, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - 295,280 Mg, 15 01 04 Opakowania z metali - 3,340 Mg, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe - 46,460 Mg, 20 01 99 - Inne niewymienione
frakcje zbierane w sposób selektywny - 222,590 Mg (popiół), 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31* 0,130 Mg, 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - 6,620 Mg, 16 01 03 - Zużyte opony - 0,660 Mg, 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 0,040 Mg, 20 01 23*- Urządzenia zawierające freony - 0,790

Mg, 20 01 35*- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki - 0,318 Mg, 2017 (nieruchomości zamieszkałe) 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne - 690,52 Mg, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - 64,38 Mg, 15 01 07 - Opakowania
ze szkła - 60,556 Mg, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - 38,80 Mg, 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji - 173,20 Mg, 15 01 04 - Opakowania z metali - 1,62 Mg, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe - 21,60
Mg, 20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 359,52 Mg (popiół), 20 01 32 - Leki inne
niż wymienione w 20 01 31* - 0,014 Mg, 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - 9,41 Mg, 16 01 03 - Zużyte
opony - 0,32 Mg, 20 01 23*- Urządzenia zawierające freony - 0,214 Mg, 20 01 35*- Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki - 0,225 Mg, 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - 0,121 Mg, B.
Wymogi dotyczące przekazywania odpadów: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji
zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: - ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U z 2017r., poz. 2168 z późn. zm.), - ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2017r.,
poz. 21 z późn. zm.), - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2017r., poz. 1289 z późn. zm.), - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz.
519 z późn. zm.), - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
2015r., poz. 1688 z późn. zm.), - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016r., poz.
1803 z późn. zm.), - ustawa z dnia 20 lipca 20017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz. 868), - rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014r.,
poz. 1973), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
2014r., poz. 1923), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z
2016r., poz. 2167), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r., poz. 2412), - rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r., poz. 19), - uchwała Nr 88/XVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27
stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica
Polska. 2. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby Zamawiający
mógł osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z
art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra
Środowiska z 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego dostarczenia kompletu worków do nieruchomości objętych
przedmiotem umowy w terminie 5 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego szczegółowego wykazu
właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. Kolejne dostawy odbywać się będą
podczas odbierania odpadów, zgodnie z harmonogramem wywozu w ilości odpowiadającej odebranym workom. 4. W
terminie 5 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz
właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. Przekazany wykaz przez cały okres
obowiązywania umowy będzie przez Zamawiającego aktualizowany i przekazywany Wykonawcy na bieżąco do
realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 5. Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub
zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do
dostarczenia pojemników o takiej samej pojemności na swój koszt. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu
uszkodzenie takiego pojemnika wraz z podaniem danych nieruchomości oraz terminu uszkodzenia pojemnika. 6. Za
szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność
ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania całego strumienia odpadów zgromadzonych w
pojemnikach lub też zgromadzonych poza tymi pojemnikami (np. zgromadzone przy pojemniku). 8. Wykonawca
zobowiązany jest do zebrania wszystkich odpadów rozsypanych obok pojemników jeśli będzie to wynikiem działania
Wykonawcy podczas odbioru odpadów. 9. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania
harmonogramu odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości, po zaakceptowaniu go
przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazywania dokumentów związanych z
Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. 10. Wykonawca zobowiązany
będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Usługi dodatkowe, to odbiór
na wniosek właściciela z terenu nieruchomości odpadów nieujętych w przedmiocie zamówienia, odpadów
problemowych oraz odbioru znacznych ilości: gruzu z miejsca wyznaczonego przez właściciela nieruchomości. Za
wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa Wykonawcy
za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. 11. Wykonawca zobowiązany
będzie co miesiąc odebrać odpad stanowiący przeterminowane leki z dwóch (2) pojemników do selektywnego
zbierania przeterminowanych leków zlokalizowanych w następujących miejscach: - Przychodnia Lekarska w
Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 370, - Ośrodek Zdrowia w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12. 12.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów
komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 13. Wykonawca opracuje wykaz

rodzajów odpadów jakie można wrzucać do poszczególnych pojemników i worków. Zaakceptowany przez obie strony
wykaz wraz z harmonogramem określającym kalendarz odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany będzie
dostarczyć mieszkańcom wraz z pierwszą dostawą worków. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania
obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W
przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów,
wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie
w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną
poinformowania zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela
nieruchomości. Do informacji wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną sprzed danej
nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy
nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 15. Wykonawca jest zobowiązany
do każdorazowego ważenia pojazdu przed rozpoczęciem i po zakończeniu odbioru odpadów z Gminy Kamienica
Polska na wadze wskazanej przez zamawiającego w umowie. Potwierdzenie ważenia jest niezbędnym dokumentem
do złożenia przez Wykonawcę faktury za usługę. 16. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady sprzed każdej
posesji nawet tej o utrudnionym dojeździe (z powodu prowadzonych remontów dróg, czy zjazdów; złych warunków
atmosferycznych, wąskich uliczek itp.). Natomiast w przypadku osób starszych, chorych, czy niepełnosprawnych
wskazanych przez GOPS w Kamienicy Polskiej - odbiór bezpośrednio z posesji. Wykonawcy nie przysługują w takim
zakresie zwiększone koszty realizacji przedmiotu zamówienia. Na dzień sporządzenia SIWZ w wykazie GOPS nie
figuruje żaden podopieczny wymagający odbioru odpadów bezpośrednio z posesji. W terminie 5 dni, licząc od dnia
otrzymania wykazu przez GOPS w Kamienicy Polskiej zamawiający dostarczy wykonawcy przedmiotowy wykaz.
Wykaz ten przez cały okres obowiązywania umowy będzie przez zamawiającego aktualizowany i przekazywany
wykonawcy na bieżąco, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 17.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotowej usługi nie może jednocześnie odbierać odpadów komunalnych z
nieruchomości niezamieszkałych i mieszać ich z odpadami odebranymi z nieruchomości zamieszkałych, jeżeli
wykonuje na terenie Gminy Kamienica Polska obie usługi. 18. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz pojazdów przy użyciu których będzie realizował zamówienie
oraz zgłaszać aktualizację wykazu w terminie 3 dni od zaistnienia zmian. Zamawiający w/w wykaz pojazdów
przekaże podmiotowi, który będzie dokonywał ważenia pojazdów. 19. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgody
właścicieli posesji przez teren których przebiega droga dojazdowa, którą wykonawca dojeżdża w celu odebrania
odpadów z nieruchomości oddalonych od drogi głównej. Tym samym za wszelkie zdarzenia powstałe w mieniu
prywatnym na skutek świadczenia usługi odbioru odpadów z terenu danej nieruchomości odpowiedzialność ponosi
Wykonawca. Zamawiający w tym zakresie nie ponosi odpowiedzialności. C. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady:
1. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamienica Polska wykonawca zobowiązany będzie
zagospodarować zgodnie z hierarchią postępowania odpadami określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2017r., poz. 21 z późn. zm.). 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1) zmieszane odpady
komunalne do instalacji posiadającej status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 2) odpady
zielone do instalacji zastępczej dla Regionu I wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D. U. z 2017r., poz. 1289 z późn. zm.). D. Rodzaj i częstotliwość
odbioru stałych odpadów komunalnych: Odbiór poszczególnych frakcji odpadów prowadzony będzie następująco: 1.
Nie rzadziej niż raz na miesiąc: - odpadów zmieszanych (odpadów wielomateriałowych), - papieru i tektury oraz
opakowań z papieru i tektury, - tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych, - szkła i opakowań ze szkła, metali i opakowań z metalu, - innych frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny, 2. Nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie: - odpadów biodegradowalnych - roślinnych, kuchennych, ogrodowych i zielonych - od kwietnia do
października (od listopada do marca - jeden raz w miesiącu), - żużlu i popiołu - od września do maja (od czerwca do
sierpnia - jeden raz w miesiącu), 3. Dwa razy w roku (w miesiącu maju i październiku): - zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, - zużytych opon. W przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie obowiązku odbioru całego strumienia odpadów lub
odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych Zamawiający może w terminie 7 dni, po pisemnym
uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług lub ich części, określonych niniejszą umową albo powierzyć je innemu
podmiotowi a kosztami tych usług obciążyć Wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy. E. Standardy sanitarne dotyczące
wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, uchwały Nr 88/XVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z
dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kamienica Polska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29 stycznia 2016r., poz. 671). F. Obowiązki dotyczące
prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: 1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania
Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9n ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku
zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 2. W celu umożliwienia sporządzenia przez
Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o

którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje
umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania
Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji
zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki
odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. 3. Wykonawca
zobowiązany będzie do przedkładania zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy: - w
wersji papierowej: a) każdorazowo wagę, przed wjazdem na teren Gminy Kamienica Polska i po zakończeniu odbioru
w dniach odbioru odpadów, samochodu ważonego na wadze wskazanej przez Zamawiającego w umowie, b) raportów
wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów
(zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z
terenu Gminy Kamienica Polska, c) kart ewidencji odpadów, d) kart przekazania odpadów, - w wersji elektronicznej:
a) raportów miesięcznych z monitoringu GPS bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, przedstawiające
dane o położeniu pojazdu, miejscu postoju i miejscach wyładunku odpadów (nagrane w formatach umożliwiających
ich odczytanie np. PDF). 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania
odpadów do RIPOK bądź innej jednostki, której przekazał odpady selektywnie zebrane, zgodnie z obowiązującymi
wzorami. G. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów: 1) Określa się
rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i
dysponujących lokalami mieszkalnymi: a) worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie
wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości; b) pojemność worków winna wynosić 120 l; c) Od dnia 1 lipca 2017r., zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r., poz. 19), do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się worki o następujących
kolorach: - NIEBIESKI z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i
odpady opakowaniowe z tektury, - ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła, - ŻÓŁTY z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. d) do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych, zielonych oraz wielomateriałowych stosuje się pojemnik o pojemności
240 litrów, e) do gromadzenia odpadów zmieszanych stosuje się pojemnik o pojemności 240 litrów, f) dopuszcza się
stosowanie dodatkowego worka na zużyte pampersy, g) pojemności pojemników stosowanych do gromadzenia
odpadów: 240 l, 1100 l, h) pojemnik na popiół, żużel o pojemności 240 l. Wykonawca dostarcza na nieruchomości
zamieszkałe tylko worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. 2. Sprzęt techniczny: Wykonawca
zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu, o jakim mowa w rozdziale V ppkt
3 SIWZ. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby
urządzenia te utrzymane były 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 2 tygodnie - wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych
czynności, które przedłoży na wezwanie Zamawiającego. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z
odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całego strumienia
stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Kamienica Polska. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: A. Ogólna charakterystyka Orientacyjna
liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne ok. 1644, w tym: 1378 nieruchomości na których
prowadzona jest segregacja odpadów i 266 nieruchomości na których nie prowadzi się segregacji (odpady zmieszane)
[stan na dzień 31.01.2018r.]. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z
pojemników do gromadzenia odpadów oraz worki z odpadami gromadzonymi selektywnie. Wykonawca będzie
zobowiązany do dostarczania worków do selektywnej zbiórki. Uwaga: Ilości nieruchomości są orientacyjne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu realizacji
zamówienia może ulec zmianie. W terminie 5 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże
Wykonawcy wykaz nieruchomości sporządzony na podstawie złożonych deklaracji z informacją dotyczącą
zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów (segregacja lub zmieszane) w celu weryfikacji przez Wykonawcę
sposobu gromadzenia odpadów w dniu odbioru. Przekazany wykaz przez cały okres obowiązywania umowy będzie
przez Zamawiającego aktualizowany i przekazywany Wykonawcy na bieżąco do realizacji w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych planowana do odbioru i zagospodarowania w okresie od 1
kwietnia 2018r. do 31 marca 2019r. w podziale na poszczególne grupy: - 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne) - 850,0 Mg - 20 01 01 (papier i tektura), 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) - 11,0 Mg - 20
01 02 (szkło), 15 01 07 (opakowania ze szkła) - 70,0 Mg - 20 01 39 (tworzywa sztuczne), 15 01 02 (opakowania z
tworzyw sztucznych) - 72,0. Mg - 20 01 40 (metale), 15 01 04 (opakowania z metali) - 5,0 Mg - 20 01 08 (odpady
kuchenne ulegające biodegradacji) i 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) - 230,0 Mg - 20 03 07 (odpady
wielkogabarytowe) - 7,0 Mg - 20 01 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach) - 400,0 Mg
(popiół) - 20 01 31*(leki cytotoksyczne i cytostatyczne) i 20 01 32 (leki inne niż wymienione w 20 01 31*) - 0,5 Mg 20 01 23* (urządzenia zawierające freony), 20 01 35* (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki), 20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 23 i 20 01 35) - 2,0 Mg - 16 01 03 (zużyte opony) - 2,0 Mg - 20 01 21*
(lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć) - 0,1 Mg Łączna szacunkowa ilość odpadów - 1649,6 Mg

Uwaga: Ilość wytworzonych i odebranych z terenu Gminy Kamienica Polska odpadów nie jest zależna od
Zamawiającego. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje
prawo dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Wykonawca zobowiązany
jest odebrać wszystkie odpady komunalne od mieszkańców. Poniżej Zamawiający podaje ilości odpadów jakie zostały
odebrane przez przedsiębiorców odbierających odpady z terenu Gminy Kamienica Polska w latach 2015-2017: 2015
(nieruchomości zamieszkałe) 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 779,92 Mg, 15 01 07 Opakowania ze szkła - 11,66 Mg, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - 14,30 Mg, 15 01 04 - Opakowania
z metali - 0,74 Mg, 20 01 39 - Tworzywa sztuczne - 50,86 Mg, 20 01 23*- Urządzenia zawierające freony - 0,10 Mg,
20 01 35*- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki - 2,21 Mg, 20 01 36*- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - 0,66 Mg, 16 01 03 - Zużyte opony - 2,00 Mg, 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w
20 01 31* - 0,05 Mg, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe - 4,66 Mg, 10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z
kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) - 177,20 Mg, 20 01 02 - Szkło - 60,62 Mg, 15 01
01 - Opakowania z papieru i tektury - 1,52 Mg, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - 203,14 Mg, 2016
(nieruchomości zamieszkałe) 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 765,990 Mg, 20 01 39 Tworzywa sztuczne - 6,100 Mg, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - 69,050 Mg, 15 01 07 - Opakowania
ze szkła - 56,940 Mg, 10 01 01- Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 04) - 130,000 Mg, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - 295,280 Mg, 15 01 04 Opakowania z metali - 3,340 Mg, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe - 46,460 Mg, 20 01 99 - Inne niewymienione
frakcje zbierane w sposób selektywny - 222,590 Mg (popiół), 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31* 0,130 Mg, 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - 6,620 Mg, 16 01 03 - Zużyte opony - 0,660 Mg, 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 0,040 Mg, 20 01 23*- Urządzenia zawierające freony - 0,790
Mg, 20 01 35*- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki - 0,318 Mg, 2017 (nieruchomości zamieszkałe) 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne - 690,52 Mg, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - 64,38 Mg, 15 01 07 - Opakowania
ze szkła - 60,556 Mg, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji - 38,80 Mg, 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji - 173,20 Mg, 15 01 04 - Opakowania z metali - 1,62 Mg, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe - 21,60
Mg, 20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 359,52 Mg (popiół), 20 01 32 - Leki inne
niż wymienione w 20 01 31* - 0,014 Mg, 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - 9,41 Mg, 16 01 03 - Zużyte
opony - 0,32 Mg, 20 01 23*- Urządzenia zawierające freony - 0,214 Mg, 20 01 35*- Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki - 0,225 Mg, 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 - 0,121 Mg, B.
Wymogi dotyczące przekazywania odpadów: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji
zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: - ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U z 2017r., poz. 2168 z późn. zm.), - ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2017r.,
poz. 21 z późn. zm.), - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2017r., poz. 1289 z późn. zm.), - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz.
519 z późn. zm.), - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z
2015r., poz. 1688 z późn. zm.), - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016r., poz.
1803 z późn. zm.), - ustawa z dnia 20 lipca 20017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz. 868), - rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014r.,
poz. 1973), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.
2014r., poz. 1923), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z
2016r., poz. 2167), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r., poz. 2412), - rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r., poz. 19), - uchwała Nr 88/XVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27
stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica
Polska. 2. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby Zamawiający
mógł osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z
art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra
Środowiska z 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do pierwszego dostarczenia kompletu worków do nieruchomości objętych
przedmiotem umowy w terminie 5 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego szczegółowego wykazu
właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. Kolejne dostawy odbywać się będą
podczas odbierania odpadów, zgodnie z harmonogramem wywozu w ilości odpowiadającej odebranym workom. 4. W
terminie 5 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz
właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. Przekazany wykaz przez cały okres
obowiązywania umowy będzie przez Zamawiającego aktualizowany i przekazywany Wykonawcy na bieżąco do

realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 5. Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub
zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do
dostarczenia pojemników o takiej samej pojemności na swój koszt. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu
uszkodzenie takiego pojemnika wraz z podaniem danych nieruchomości oraz terminu uszkodzenia pojemnika. 6. Za
szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność
ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania całego strumienia odpadów zgromadzonych w
pojemnikach lub też zgromadzonych poza tymi pojemnikami (np. zgromadzone przy pojemniku). 8. Wykonawca
zobowiązany jest do zebrania wszystkich odpadów rozsypanych obok pojemników jeśli będzie to wynikiem działania
Wykonawcy podczas odbioru odpadów. 9. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania
harmonogramu odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości, po zaakceptowaniu go
przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie również do przekazywania dokumentów związanych z
Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. 10. Wykonawca zobowiązany
będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Usługi dodatkowe, to odbiór
na wniosek właściciela z terenu nieruchomości odpadów nieujętych w przedmiocie zamówienia, odpadów
problemowych oraz odbioru znacznych ilości: gruzu z miejsca wyznaczonego przez właściciela nieruchomości. Za
wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa Wykonawcy
za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. 11. Wykonawca zobowiązany
będzie co miesiąc odebrać odpad stanowiący przeterminowane leki z dwóch (2) pojemników do selektywnego
zbierania przeterminowanych leków zlokalizowanych w następujących miejscach: - Przychodnia Lekarska w
Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 370, - Ośrodek Zdrowia w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12. 12.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów
komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 13. Wykonawca opracuje wykaz
rodzajów odpadów jakie można wrzucać do poszczególnych pojemników i worków. Zaakceptowany przez obie strony
wykaz wraz z harmonogramem określającym kalendarz odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany będzie
dostarczyć mieszkańcom wraz z pierwszą dostawą worków. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania
obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W
przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów,
wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie
w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną
poinformowania zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela
nieruchomości. Do informacji wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną sprzed danej
nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy
nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 15. Wykonawca jest zobowiązany
do każdorazowego ważenia pojazdu przed rozpoczęciem i po zakończeniu odbioru odpadów z Gminy Kamienica
Polska na wadze wskazanej przez zamawiającego w umowie. Potwierdzenie ważenia jest niezbędnym dokumentem
do złożenia przez Wykonawcę faktury za usługę. 16. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady sprzed każdej
posesji nawet tej o utrudnionym dojeździe (z powodu prowadzonych remontów dróg, czy zjazdów; złych warunków
atmosferycznych, wąskich uliczek itp.). Natomiast w przypadku osób starszych, chorych, czy niepełnosprawnych
wskazanych przez GOPS w Kamienicy Polskiej - odbiór bezpośrednio z posesji. Wykonawcy nie przysługują w takim
zakresie zwiększone koszty realizacji przedmiotu zamówienia. Na dzień sporządzenia SIWZ w wykazie GOPS nie
figuruje żaden podopieczny wymagający odbioru odpadów bezpośrednio z posesji. W terminie 5 dni, licząc od dnia
otrzymania wykazu przez GOPS w Kamienicy Polskiej zamawiający dostarczy wykonawcy przedmiotowy wykaz.
Wykaz ten przez cały okres obowiązywania umowy będzie przez zamawiającego aktualizowany i przekazywany
wykonawcy na bieżąco, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 17.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotowej usługi nie może jednocześnie odbierać odpadów komunalnych z
nieruchomości niezamieszkałych i mieszać ich z odpadami odebranymi z nieruchomości zamieszkałych, jeżeli
wykonuje na terenie Gminy Kamienica Polska obie usługi. 18. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz pojazdów przy użyciu których będzie realizował zamówienie
oraz zgłaszać aktualizację wykazu w terminie 3 dni od zaistnienia zmian. Zamawiający w/w wykaz pojazdów
przekaże podmiotowi, który będzie dokonywał ważenia pojazdów. 19. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgody
właścicieli posesji przez teren których przebiega droga dojazdowa, którą wykonawca dojeżdża w celu odebrania
odpadów z nieruchomości oddalonych od drogi głównej. Tym samym za wszelkie zdarzenia powstałe w mieniu
prywatnym na skutek świadczenia usługi odbioru odpadów z terenu danej nieruchomości odpowiedzialność ponosi
Wykonawca. Zamawiający w tym zakresie nie ponosi odpowiedzialności. C. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady:
1. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamienica Polska wykonawca zobowiązany będzie
zagospodarować zgodnie z hierarchią postępowania odpadami określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2017r., poz. 21 z późn. zm.). 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1) zmieszane odpady
komunalne oraz odpady zielone do instalacji posiadającej status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych dla Regionu I wskazanej w Aktualnym Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego. D.
Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych: Odbiór poszczególnych frakcji odpadów prowadzony
będzie następująco: 1. Nie rzadziej niż raz na miesiąc: - odpadów zmieszanych (odpadów wielomateriałowych), papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, - tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych, - szkła i
opakowań ze szkła, - metali i opakowań z metalu, - innych frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny, 2. Nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie: - odpadów biodegradowalnych - roślinnych, kuchennych, ogrodowych i zielonych od kwietnia do października (od listopada do marca - jeden raz w miesiącu), - żużlu i popiołu - od września do maja
(od czerwca do sierpnia - jeden raz w miesiącu), 3. Dwa razy w roku (w miesiącu maju i październiku): - zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, - zużytych opon. W
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie obowiązku odbioru całego strumienia
odpadów lub odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych Zamawiający może w terminie 7 dni, po
pisemnym uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług lub ich części, określonych niniejszą umową albo powierzyć
je innemu podmiotowi a kosztami tych usług obciążyć Wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy. E. Standardy sanitarne
dotyczące wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, uchwały Nr 88/XVIII/2016 Rady Gminy Kamienica
Polska z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kamienica Polska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29 stycznia 2016r., poz. 671). F. Obowiązki dotyczące
prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: 1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania
Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9n ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku
zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków. 2. W celu umożliwienia sporządzenia przez
Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o
którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje
umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania
Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji
zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki
odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. 3. Wykonawca
zobowiązany będzie do przedkładania zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy: - w
wersji papierowej: a) każdorazowo wagę, przed wjazdem na teren Gminy Kamienica Polska i po zakończeniu odbioru
w dniach odbioru odpadów, samochodu ważonego na wadze wskazanej przez Zamawiającego w umowie, b) raportów
wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów
(zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z
terenu Gminy Kamienica Polska, c) kart ewidencji odpadów, d) kart przekazania odpadów, - w wersji elektronicznej:
a) raportów miesięcznych z monitoringu GPS bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, przedstawiające
dane o położeniu pojazdu, miejscu postoju i miejscach wyładunku odpadów (nagrane w formatach umożliwiających
ich odczytanie np. PDF). 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania
odpadów do RIPOK bądź innej jednostki, której przekazał odpady selektywnie zebrane, zgodnie z obowiązującymi
wzorami. G. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów: 1) Określa się
rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i
dysponujących lokalami mieszkalnymi: a) worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie
wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości; b) pojemność worków winna wynosić 120 l; c) Od dnia 1 lipca 2017r., zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r., poz. 19), do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się worki o następujących
kolorach: - NIEBIESKI z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i
odpady opakowaniowe z tektury, - ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła, - ŻÓŁTY z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. d) do
gromadzenia odpadów biodegradowalnych, zielonych oraz wielomateriałowych stosuje się pojemnik o pojemności
240 litrów, e) do gromadzenia odpadów zmieszanych stosuje się pojemnik o pojemności 240 litrów, f) dopuszcza się
stosowanie dodatkowego worka na zużyte pampersy, g) pojemności pojemników stosowanych do gromadzenia
odpadów: 240 l, 1100 l, h) pojemnik na popiół, żużel o pojemności 240 l. Wykonawca dostarcza na nieruchomości
zamieszkałe tylko worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. 2. Sprzęt techniczny: Wykonawca
zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu, o jakim mowa w rozdziale V ppkt
3 SIWZ. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby
urządzenia te utrzymane były 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 2 tygodnie - wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych
czynności, które przedłoży na wezwanie Zamawiającego. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z
odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej.

