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Załącznik nr 10 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w okresie od
1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Zamawiający dokonał podziału całości zamówienia na dwie części.
Część 1 (Zadanie I) obejmuje: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy
Czarny Dunajec w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Część 2 (Zadanie II) obejmuje: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
ze szkół i terenów publicznych z terenu Gminy Czarny Dunajec w okresie od 1 stycznia 2023 roku
do 31 grudnia 2023 roku.
Termin realizacji zamówienia (dotyczy obydwu części zamówienia): od dnia 01.01.2023 r. do
dnia 31.12.2023 r.

1. Szczegółowy opis dla Części 1 zamówienia - (Zadanie I)
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
 odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy,
 transport odebranych odpadów do miejsc segregacji, odzysku lub unieszkodliwienia,
 przekazywanie zebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie w instalacji
komunalnej, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie
obejmował:
a) zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z podziałem na pięć frakcji:
 odpady, w skład których wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbierane w pojemnikach lub workach koloru
niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”;
 odpady, w skład których wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
zbierane w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”;
 odpady, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbierane w pojemnikach lub workach koloru
żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;
 bioodpady, zbierane w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem
„BIO”;
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałe odpady), tj. pozostałości po
segregacji, zbierane w pojemnikach lub workach koloru czarnego;
Pojemniki lub worki w kolorze innym niż wymieniono dopuszcza się pod warunkiem wyraźnego
ich opisania: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, zmieszane.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki na odpady
segregowane (nie dotyczy to worków czarnych na odpady zmieszane). Obowiązki wykonawcy w
zakresie dostarczenia worków na odpady segregowane :
1. wykonawca na swój koszt przed rozpoczęciem wykonywania usługi dostarczy właścicielom
wszystkich nieruchomości zamieszkałych worki na odpady segregowane w ilości
zapewniającej przechowywanie odpadów segregowanych przez okres jednego kwartału
według przekazanej przez Zamawiającego listy. Szacowana ilość worków na odpady
segregowane:
a) niebieskie – 4 500 szt./miesiąc;
b) żółte – 10 000 szt./miesiąc;
c) zielone – 5 500 szt./miesiąc;
d) brązowe – 2 000 szt./miesiąc.
Określenie powyższej ilości worków jest szacunkowe. Zamawiający ma prawo zmienić
wielkości poszczególnych ilości worków w stosunku do ilości worków określonych
w niniejszym opisie. Faktyczna ilość worków będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu
konieczności dostarczenia większej ilości worków aniżeli wskazanych powyżej.
2. Wykonawca ma obowiązek w trakcie wykonywania umowy dostarczać Zamawiającemu lub
do miejsc przez niego wskazanych odpowiednią ilość worków każdego rodzaju – przed
rozpoczęciem wykonywania usługi na terenie Gminy oraz po każdorazowym zgłoszeniu
przez Zamawiającego (w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia). Dopuszcza się – za
uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego – dostarczenie worków do siedzib wszystkich lub
wybranych Sołtysów wsi (zamiast bezpośredniego dostarczenia do właścicieli
nieruchomości).
3. worki powinny być wykonane z materiału o grubości zapewniającej odporność na
rozerwanie, na działanie promieni UV oraz niskich temperatur.
4. Szczegółowa charakterystyka worków do zbiórki odpadów segregowanych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
Transparentne (przezroczyste) worki z folii polietylowej LDPE wykonane zgodnie
z obowiązującymi normami o następujących parametrach w kolorze:
1) żółtym o pojemności 120l z nadrukiem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
o grubości minimum 0,06 mm;
2) niebieskim o pojemności 120l z nadrukiem „PAPIER” o grubości minimum
0,06 mm;
3) zielonym o pojemności 120l z nadrukiem „SZKŁO” o grubości minimum 0,15 mm
(wytrzymałość minimum 30 kg);
4) brązowe o pojemności 120l z nadrukiem „BIO” o grubości minimum 0,15 mm
(wytrzymałość minimum 30 kg);
ponadto oznaczone nazwą Gminy Czarny Dunajec oraz adresem i telefonem Wykonawcy;
nadruk jednostronny, kolor nadruku czarny lub biały, powierzchnia nadruku minimum 900
cm2.
5. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników
(będących własnością mieszkańców), wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.
6. Jeżeli odpady zostaną wystawione w oznakowanych pojemnikach oklejonych kodem,
Wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów.
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Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z minimalną częstotliwością określoną w Uchwale Nr XI/120/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z
dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2019 r. poz. 7142), w szczególności w tabelach nr 1 i nr 2 a szczegółowo odpady
powinny być zabierane zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela nr 1
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna
Rodzaje odpadów komunalnych
Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli
odbieranych od właścicieli
nieruchomości:
nieruchomości:
minimum 1 raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień –
Niesegregowane (zmieszane) odpady
październik
komunalne.
minimum 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
1 raz na miesiąc (maksymalny czas pomiędzy odbiorami nie
papier
dłuższy niż 5 tygodni)
i tektura.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
1 raz na miesiąc (maksymalny czas pomiędzy odbiorami nie
szkło, opakowania ze szkła.
dłuższy niż 5 tygodni)
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
1 raz na miesiąc (maksymalny czas pomiędzy odbiorami nie
metale, tworzywa sztuczne i opakowania
dłuższy niż 5 tygodni)
wielomateriałowe.
minimum 1 raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień –
październik
Selektywnie zbierane bioodpady
minimum 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec

Tabela nr 2
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielolokalowa
Rodzaje odpadów komunalnych
Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli
odbieranych od właścicieli
nieruchomości:
nieruchomości:
minimum 1 raz na tydzień w okresie kwiecień – październik
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
minimum 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
papier
i tektura.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
szkło, opakowania ze szkła.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane bioodpady

1 raz na miesiąc (maksymalny czas pomiędzy odbiorami nie
dłuższy niż 5 tygodni)
1 raz na miesiąc (maksymalny czas pomiędzy odbiorami nie
dłuższy niż 5 tygodni)
1 raz na miesiąc (maksymalny czas pomiędzy odbiorami nie
dłuższy niż 5 tygodni)
minimum 1 raz na tydzień w okresie kwiecień – październik
minimum 1 raz na miesiąc w okresie listopad – marzec

Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w workach lub pojemnikach będzie odbywał się z
poboczy wszystkich dróg, przy których znajduje się zabudowa. Wykonawca zobowiązany jest do
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przygotowania harmonogramu odbioru odpadów w porozumieniu z Zamawiającym (w tym:
uzyskania zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego). Harmonogram odbioru odpadów
należy dostarczyć do zamawiającego do końca listopada 2022 roku.
Wykonawcę oprócz zakazu określonego w art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579, 2020, i z 2020 r.
poz. 150, 284, 875) – w dalszej części jako: „u.c.p.g.” dotyczącego mieszania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli
nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą,
obowiązuje również:
 zakaz mieszania odpadów zebranych na terenie Gminy Czarny Dunajec z odpadami zebranymi w
innych gminach;
 zakaz mieszania odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy z odpadami pochodzącymi od innych klientów/kontrahentów Wykonawcy.
Podczas odbioru odpadów komunalnych Wykonawca będzie prowadził elektroniczny odczyt
naklejek z indywidualnym kodem kreskowym, umieszczanych przez właścicieli nieruchomości na
przekazywanych do odbioru pojemnikach/workach. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny
do wyposażenia pracowników odbierających odpady komunalne w przenośne czytniki kodów
kreskowych, umożliwiające odczyt kodów kreskowych umieszczanych na pojemnikach/workach.
Naklejki z kodami kreskowymi wydaje właścicielom nieruchomości Zamawiający. Wykonawca ma
obowiązek zerwania kodu kreskowego z pojemnika aby kod był odczytywany tylko jeden raz. W
przypadku stwierdzenia nieprawidłowej gospodarki odpadami (mieszanie odpadów, wystawianie
niewłaściwej frakcji itp.) wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną z
widocznym kodem kreskowym na worku pozwalającym na identyfikację właściciela odpadu.
Wykonawca ma obowiązek przekazywać Zamawiającemu plik zawierający odczyty kodów
kreskowych – nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia odbioru. Format pliku
z odczytami musi być kompatybilny z oprogramowaniem do obsługi gospodarki komunalnej,
posiadanym przez Zamawiającego (format pliku zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu
umowy o udzielenie zamówienia).
W przypadku braku kodów kreskowych na pojemnikach lub workach Wykonawca odnotuje ilość
odebranych odpadów i wykona dokumentację fotograficzną oraz poinformuje o tym fakcie
Zamawiającego.
W wypadku stwierdzenia przez Wykonawcę niedopełnienia przez właściciela nieruchomości
obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca przyjmuje je
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym Zamawiającego oraz
właściciela nieruchomości. Dodatkowo sporządzi na tę okoliczność dokumentację (w szczególności
zawierającą dokumentację fotograficzną) i również przekaże ją Zamawiającemu.
b) odpady wielkogabarytowe, w tym również wielkogabarytowe odpady elektryczne
i elektroniczne, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych
pojemnikach lub workach na odpady stanowiących wyposażenie nieruchomości, np. stare
meble, lodówki, pralki, sprzęt rtv i agd i inne elementy wyposażenia mieszkania i zużyte opony
w tym również z ciągników i maszyn rolniczych oraz zużyte części z tych pojazdów
(samochodów, ciągników i maszyn rolniczych).
Odbiór odpadów wielkogabarytowych w trakcie obowiązywania umowy będzie realizowany
dwa razy w roku w wyznaczone w harmonogramie dni w okresie: kwiecień-maj 2023 r.
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i wrzesień-październik 2023 r. Odbiór odpadów będzie realizowany z poboczy dróg
publicznych przebiegających przez tereny zabudowane.
c) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły, strzykawki i ampułkostrzykawki, zużyte baterie i akumulatory,
drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, drewno, w tym opakowania z drewna,
Odbiór odpadów niebezpiecznych i chemikaliów oraz drobnego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego będzie realizowany w ramach mobilnego punktu selektywnej zbiórki
z częstotliwością raz na kwartał. Dotyczy to wyłącznie odpadów powstających
w gospodarstwach domowych.
Wykonawca będzie organizował 1 raz na kwartał w soboty w godzinach od 800 do 1500 jeden
mobilny punkt selektywnej zbiórki na terenie Gminy. Terminy i miejsce zorganizowania
punktu muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym oraz muszą zostać podane do wiadomości
mieszkańcom, z odpowiednim wyprzedzeniem.
d) odpady budowlane i remontowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót
budowlanych lub remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
zamiaru prowadzenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej nadające się
do umieszczenia w worku lub pojemniku oddawane są z odpadami frakcji „zmieszane”,
natomiast nienadające się do umieszczenia w standardowych workach/pojemnikach
oddawane są w ramach zorganizowanych zbiórek odpadów wielkogabarytowych.

1.2. Dane dotyczące Gminy Czarny Dunajec, istotne z punktu widzenia zamówienia:
1.2.1. Powierzchnia gminy: 217,2 km2.
1.2.2. Sołectwa: liczba sołectw: 15
Nazwy sołectw wraz z liczbą mieszkańców wg. stanu na dzień 31.12.2021 r., z których Wykonawca
obowiązany jest odbierać odpady:
















Chochołów – 1215 osób,
Ciche – 3093 osoby,
Czarny Dunajec – 3714 osób,
Czerwienne 1722 osoby,
Dział – 507 osób,
Koniówka – 424 osób,
Odrowąż – 985 osób,
Piekielnik – 2400 osób,
Pieniążkowice – 894 osób,
Podczerwone – 951 osób,
Podszkle – 917 osoby,
Ratułów – 2326 osoby,
Stare Bystre – 1699 osób,
Wróblówka – 573 osoby,
Załuczne 779 osób.
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Łączna liczba zameldowanych mieszkańców gminy – 22 199 (stan na dzień: 31.12.2021 r.).
Liczba mieszkańców stale przebywających na terenie Gminy wynosi 16099 osób (stan na dzień:
31.12.2021 r.).
Liczbę mieszkańców stale przebywających i zamieszkałych gospodarstw domowych podano na
podstawie danych wskazanych w zebranych deklaracjach śmieciowych.
Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz
adresów nieruchomości, z których będzie następował odbiór odpadów w ramach niniejszego
zamówienia. W trakcie wykonywania umowy odbiór odpadów z nowo zgłoszonych miejsc będzie
realizowany począwszy od pierwszego tygodnia następującego po tygodniu, w którym nowy adres
został umieszczony w systemie odbierania odpadów Zamawiającego.
1.2.3. Szacunkowa ilość odpadów koniecznych do odebrania w ciągu roku (na podstawie danych za
okres: 2021 rok)
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidywana do odebrania w ciągu roku, wynosi około
3 600 Mg.
Rzeczywiste ilości odpadów odebranych w ubiegłych latach, wynoszą:

Tabela nr 3
Rodzaj Odpadu
Frakcja sucha, tj. zmieszane odpady
opakowaniowe
Frakcja mokra, tj. niesegregowane,
zmieszane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne
Odpady budowlane i rozbiórkowe
SUMA
Rodzaj Odpadu
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Odpady ulegające biodegradacji
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Niebezpieczne (leki, farby)
Odpady elektryczne i
elektroniczne
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony
SUMA

2017 r.

2018 r.

2019 r.

819,44 Mg

1007,13 Mg

933,38 Mg

1 755,36 Mg

2 094,60 Mg

2217,75 Mg

311,84 Mg
1,52 Mg
2 888,16 Mg

459,58 Mg
2,98 Mg
0,56 Mg
3 564,85 Mg

455,58 Mg
5,10 Mg
1,58 Mg
3613,39 Mg

2020 r.

2021 r.

1563,09 Mg

1703,09 Mg

25,34 Mg
297,43 Mg
118,79 Mg

60,68 Mg
423,93 Mg
131,04 Mg

340,17 Mg

493,60 Mg

21,14 Mg

14,34 Mg

1,22 Mg

2,74 Mg

602,00 Mg
44,57 Mg
3056,96 Mg

493,02 Mg
61,56 Mg
3384,00Mg

Odbierane będą m. in. następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01;
2) bioodpady o kodzie 20 01 08, 20 02 01;
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3) odpady w postaci opakowań z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz
opakowania z metalu o kodzie 20 01 39, 20 01 40, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05;
4) odpady z papieru i tektury o kodzie 20 01 01 i 15 01 01;
5) odpady ze szkła o kodzie 20 01 02 i 15 01 07;
6) odpady budowlane i rozbiórkowych, powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót
budowlanych lub remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
zamiaru prowadzenia robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej o kodzie 17
01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02 i 17 09 04.
7) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, w tym zużyte opony o kodzie 16 01 03;
8) odpady niebezpieczne i obojętne o kodzie 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 21*, 20 01 33*,
20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*, 15 01 10*, 15 02 02*,
16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 10, 20 01 11 , 20 01 25, 20 01 28, 20 01
80, w tym zużyte i przeterminowane leki o kodzie 20 01 32;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodzie 20 01 35* i 20 01 36.
1.3. Inne postanowienia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych:
b) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego (w godzinach 7.00-20.00);
c) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru;
d) niezależnie od warunków atmosferycznych;
e) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób
wykluczający mieszanie odpadów;
f) pojazdami bezpylnymi z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym.
Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych
na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w
pojemnikach i workach spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec [Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Gminy
Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 7141)]
oraz w pozostałych aktach obowiązujących na terenie Gminy Czarny Dunajec. W przypadku, gdy
odpady nie są gromadzone w pojemnikach, w tym w workach odpowiadających wymaganiom
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec, Wykonawca
zobowiązany jest do ich odebrania oraz poinformowania Zamawiającego o nieruchomości, na
której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu.
Do obowiązku Wykonawcy należy właściwe gospodarowanie odebranymi odpadami
komunalnymi. W szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady
oraz pozostałości z sortowania należy kierować do instalacji komunalnej zgodnie
z obozującymi przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Gminie Czarny Dunajec osiągnięcia zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Do Wykonawcy należy przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz jego
wcześniejsze uzgodnienie z Zamawiającym w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy o
udzielenie zamówienia, a także wcześniejsze informowanie o zmianach w wyjątkowych
sytuacjach (np. dzień odbioru jest świętem ustawowo wolnym od pracy). Harmonogram (w tym
jego każdorazowa zmiana) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia poszczególnych frakcji zebranych odpadów
komunalnych na legalizowanej wadze zlokalizowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
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w Nowym Targu, ul. Polna 51, 34-400 Nowy Targ oraz na legalizowanej wadze instalacji
komunalnej lub innego zakładu, do którego będą przekazywane odpady z terenu Gminy Czarny
Dunajec. W przypadku uruchomienia PSZOK-u w Czarnym Dunajcu ważenie pojazdów może
odbywać się w miejscowości Czarny Dunajec.
7. Do obowiązku Wykonawcy należy prowadzenie i przechowywanie szczegółowej dokumentacji
z każdego ważenia (zawierające datę i godzinę dokonania ważenia, nr rejestracyjny samochodu)
oraz posiadania wszystkich dokumentów potwierdzających przekazanie odebranych odpadów
(karty przekazania odpadów).
8. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest
możliwa realizacja usługi zgodnie z umową o udzielenie zamówienia, sposób i termin odbioru
odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i może
polegać w szczególności na wyznaczeniu innych terminów ich odbioru.
9. Realizacja reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem)
następuje w przeciągu 18, 24 lub 48 godzin (zgodnie z wyborem Wykonawcy podanym w
formularzu ofertowym) od otrzymania zawiadomienia: email lub telefon od Zamawiającego.
Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić na telefon 18 26 135 11, 18 26 135 15,
lub email: odpady@czarny-dunajec.pl.
10.
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej
z realizacją zamówienia, w tym:
a) przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji umożliwiających sporządzenie rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o
którym mowa w art. 9q u.c.p.g.
b) przekładania 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;
c) przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych, bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych
zgodnie z obowiązującymi wzorami.
W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg
odpadów na okres realizacji Usługi niezależnie od frakcji (rodzaju) odebranych odpadów.
Płatność będzie dokonywana w odstępach miesięcznych na podstawie faktur. Faktyczne
wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn rzeczywistej ilości odpadów komunalnych
odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę w danym miesiącu oraz cen jednostkowych za
odbiór i zagospodarowanie opadów.
11.4. Wymagania Zamawiającego co do sposobu odbierania odpadów
1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie
odpowiednich standardów sanitarnych, w szczególności zapobiegania wysypywaniu się
odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, przeładunku i transportu.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe podczas odbioru odpadów Wykonawca winien
niezwłocznie uprzątnąć. Jeżeli odpady z worków lub/i pojemników znajdujących się przed
posesją zostały rozrzucone Wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia odpadów.
Wykonawcę obowiązuje:
a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi oraz BIO-odpadami odebranymi od właścicieli nieruchomości;
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3.

4.

5.

b) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu;
w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia
odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itd.).
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w
przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 u.c.p.g. [Rozporządzenie 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) lub
przepisów wydanych w miejsce ww. Rozporządzenia].
Wymagane ilości i rodzaje pojazdów w Gminie Czarny Dunajec:
Wykonawca, dla celów związanych z realizacją zamówienia, przez cały okres jego realizacji
będzie dysponował co najmniej:
a) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o
masie nie mniejszej niż 6,5t DMC (dopuszczalnej masy całkowitej);
b) jednym małym pojazdem do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych o masie do 6,5t
DMC z terenów trudnodostępnych (przysiółki, wąskie dojazdy) z napędem na przednią i
tylną oś;
c) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych o masie nie mniejszej niż 6,5t DMC;
d) jednym małym pojazdem przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych o masie do 6,5t DMC z terenów trudnodostępnych (przysiółki, wąskie
dojazdy) z napędem na przednią i tylną oś;
e) dwoma pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (zgniatającej).
Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być
dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego
telefonu.
W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy
o nie gorszych parametrach.

1.5. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy
1.

2.

Zapewnienie, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia
były wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające automatyczne zapisywanie
w nieulotnej pamięci czas pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów
z rzeczywistym czasem, co 6 sekund lub częściej; pamięć danych powinna być przechowywana
i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może
powodować kasowania zawartości urządzenia monitorującego. Zapewnić Zamawiającemu
nieograniczony dostęp do zapisów zarówno archiwalnych oraz bieżących.
Zapewnienie przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym systemu
monitorowania pracy sprzętu obejmującego:
a) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i ich
komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie odczytu ww. danych; pamięć danych
powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym
odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości urządzenia
monitorującego,
b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy
Czarny Dunajec, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca
wykonywania prac,
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c) odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie
jej rozliczania na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę
sprzętu,
d) wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
zamówienia w urządzenia monitorujące ich pracę,
e) nieograniczony i stały dostęp do zapisów archiwalnych.
3. Utrzymywanie i wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego w odpowiedni sprzęt
komputerowy i telekomunikacyjny umożliwiający wykonanie funkcji opisanych w pkt 2
powyżej, a także zapewnienie nieprzerwanego dostępu Zamawiającemu w dowolnym czasie do
danych opisanych w pkt 2 poprzez sieć internetową (aktualizacja danych: w trakcie
prowadzenia odbierania i zagospodarowania odpadów nie rzadziej niż co minutę,
w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na godzinę 8.00).
4. Wyposażenie stanowiska dyspozytora w niezbędne dla funkcjonowania systemu elementy
zapewniające ciągłą i niezawodną pracę.
5. Wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na co
najmniej dwóch stanowiskach komputerowych będących własnością Zamawiającego
zapewniających bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do
wykonania usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, z
odwzorowaniem na monitorze na aktualnej mapie Gminy Czarny Dunajec miejsca prowadzenia
prac, w zakresie obejmującym co najmniej informacje, o których mowa
w pkt 2, poprzez odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeń monitorujących
zamontowanych na sprzęcie, za pośrednictwem sieci internetowej z komputera bazowego
(serwera), codzienne archiwizowanie danych.
6. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w ilości wskazanej przez
Zamawiającego, jednak nie większej niż 3, w zakresie obsługi oprogramowania, o którym
mowa w punkcie 5. Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego.
7. Wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w
ruchu drogowym, korzystaniu z nieruchomości oraz niedogodności dla mieszkańców Gminy
Czarny Dunajec.
8. Zapewnienie dla właściwej realizacji umowy przez cały czas trwania umowy dostatecznej
ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu
rzeczowego usługi, jak również odpowiedniego personelu.
9. Dokonanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów
zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg,
dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu
kosztów realizacji przedmiotu umowy.
10. Okazanie na żądanie Zamawiającego (w ciągu 3 dni roboczych) wszelkich dokumentów
potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego
wymaganiami i przepisami prawa, a w szczególności do okazania dokumentów sporządzanych
na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy
odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
11. Wykonywanie zadania w sposób gwarantujący uniknięcie jakichkolwiek szkód w mieniu
i zdrowiu osób trzecich podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy pod rygorem
odpowiedzialności odszkodowawczej określonej w Kodeksie cywilnym i innych ustawach.

1.6. Zagospodarowanie odpadów
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1. Wykonawca jest zobowiązany do:
a) przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych do instalacji komunalnej.
b) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i
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
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) oddzielnego gromadzenia i odbierania odpadów problematycznych oraz odpadów
z objazdowej zbiórki składowanych na legalnym składowisku odpadów niebezpiecznych
lub inny sposób zagospodarowania tych odpadów zgodnie z prawem
(unieszkodliwianie/odzysk/segregacja w celu odzysku odpadów).
d) prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.7. Raporty, kontrole i pozostałe obowiązki informacyjne
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów
zawierających informacje o:
a) ilości odebranych odpadów zmieszanych – pojemnik/worek czarny [Mg];
b) ilości odebranych odpadów ze szkła – pojemnik/worek zielony [Mg];
c) ilości odebranych odpadów z papieru – pojemnik/worek niebieski [Mg];
d) ilości odebranych odpadów z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych
– razem – pojemnik/worek żółty [Mg];
e) ilości odebranych bioodpadów – pojemnik/worek brązowy [Mg];
f) ilości odpadów zebranych w objazdowych zbiórkach: odpady wielkogabarytowe
i odpady niebezpieczne [Mg];
2. Raporty, o których mowa muszą być przekazane w formie elektronicznej i papierowej
uzgodnionej z Zamawiającym.
3. Zatwierdzone raporty miesięczne będą podstawą do zapłacenia faktury za wykonaną usługę.
4. Zamawiający ma prawo w dowolnym dniu do kontroli sposobu, częstotliwości i jakości
wykonywanych usług związanych z realizacją niniejszego zamówienia w tym również
pojazdów Wykonawcy, instalacji przetwarzających odpady odbierane przez Wykonawcę, bazy
magazynowo – transportowej Wykonawcy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje
swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia. Kontrola,
o której mowa powyżej może dotyczyć zarówno dokumentów, jak i fizycznego sprawdzenia
zgodności informacji podawanych w dokumentach ze stanem faktycznym.

1.8. Informacje wymagane od Wykonawcy:
1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu
informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Czarny Dunajec gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do
odbioru w niewłaściwy sposób. Informacja powinna zawierać w szczególności:
a) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Dunajec;
b) zdjęcia w postaci cyfrowej lub dokumentacja filmowa dowodzące, że odpady gromadzone
są w sposób niewłaściwy; zdjęcia lub dokumentacja filmowa musza zostać wykonane w
Przetarg nieograniczony
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taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników/worków
do konkretnej nieruchomości (muszą uwidocznić naklejkę z kodem kreskowym);
c) dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem
postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich
przekazane;
d) Wykonawca zobowiązany jest do stwierdzenia braku prawidłowej segregacji odpadów
w przypadku, gdy w pojemniku/worku na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne znajdują się odpady, które powinny być gromadzone selektywnie, a stanowią
zawartość większą niż 10% objętości odpadów.
2. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych
prowadzonej przez Zamawiającego.
3. Informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą
elektroniczną lub pisemną.
1.9. Informacje dodatkowe
Na wykonawcy zamówienia ciążą obowiązki wynikające wprost z przepisów u.c.p.g., w
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w art. 9d ww.
ustawy.
1.10. Inne wymagania:
 Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do
prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów
przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych
błędach lub przeoczeniach.
 W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do
przygotowania i złożenia oferty.

2. Szczegółowy opis dla Części 2 zamówienia - (Zadanie II)
2.1. Zakres zamówienia obejmuje
a) odbiór odpadów komunalnych pochodzących z:










gminnych obiektów publicznych w miejscowości Czarny Dunajec tj.: Urząd Gminy ul. Józefa Piłsudskiego 2; Gminny Zespół Oświatowy - ul. Kolejowa 14a; Centrum Kultury
i Promocji – ul. Józefa Piłsudskiego 2A; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –
ul. Józefa Piłsudskiego 4 oraz:
Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 144,
34-470 Czarny Dunajec
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem, Ciche 152, 34-407 Ciche
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem, Ciche 453a, 34-407 Ciche
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem, Ciche 611a, 34-407 Ciche
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, Chochołów 184b, 34513 Chochołów
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem,
Czerwienne 89, 34-407 Ciche
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu, Odrowąż 41, 34-408 Odrowąż
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Szkoła Podstawowa w Pieniążkowcach im. Św. Jadwigi Królowej, Pieniążkowice 142,
34-408 Odrowąż
Szkoła Podstawowa - Filia w Dziale, Dział 9, 34-408 Odrowąż
Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem,
Podczerwone 246, 34-470 Czarny Dunajec
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu, Podszkle 47, 34-472 Piekielnik
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku, Piekielnik 202,
34-472 Piekielnik
Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie, Ratułów 159,
34-407 Ciche
Szkoła Podstawowa w Załucznem, Załuczne 84a, 34- 408 Odrowąż
Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu, ul. Targowa 1B, 34-470 Czarny Dunajec
Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie, 34-513 Chochołów 40,
Parking przy Kościele św. Jacka w Chochołowie,
Plac parkingowy obok Remizy OSP w miejscowości Chochołów,
Stadion sportowy w Czarnym Dunajcu ul. Targowa,
ze sprzątania wyznaczonych miejsc publicznych,

b) transport odebranych odpadów do miejsc segregacji, odzysku lub unieszkodliwienia,
c)

przekazywanie zebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie w instalacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo poszerzenia listy obiektów gminnych w przypadku
oddania do użytkowania nowych obiektów lub zmiany lokalizacji.
2.1.1. Odbiór odpadów z budynków gminnych będzie obejmował:
Odpady zebrane w sposób selektywny z podziałem na 5 frakcji:
 odpady, w skład których wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbierane w pojemnikach lub workach koloru
niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”;
 odpady, w skład których wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
zbierane w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”;
 odpady, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbierane w pojemnikach lub workach koloru
żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;
 bioodpady, zbierane w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem
„BIO”;
 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. pozostałości po segregacji, zbierane w
pojemnikach lub workach koloru czarnego.
Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w workach lub pojemnikach będzie odbywał się z
następującą częstotliwością:
Tabela nr 5
Gminny Zespół Oświatowy, Szkoły Podstawowe i Przedszkole Samorządowe, Centrum Promocji
i Ochrony Torfowisk ,Parking przy Kościele św. Jacka w Chochołowie
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych:
Częstotliwość odbierania odpadów:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
1 raz na miesiąc
Selektywnie zbierane odpady komunalne: papier
1 raz na miesiąc
i tektura.
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Selektywnie zbierane odpady komunalne: szkło,
opakowania ze szkła.
Selektywnie zbierane odpady komunalne: metale,
tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane bioodpady

1 raz na miesiąc
1 raz na miesiąc
1 raz na miesiąc

Tabela nr 6
Urząd Gminy, Centrum Kultury i Promocji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, stadion sportowy
w Czarnym Dunajcu ul. Targowa
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych:
Częstotliwość odbierania odpadów:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
1 raz na tydzień
Selektywnie zbierane odpady komunalne: papier
1 raz na tydzień
i tektura.
Selektywnie zbierane odpady komunalne: szkło,
1 raz na tydzień
opakowania ze szkła.
Selektywnie zbierane odpady komunalne: metale,
tworzywa sztuczne i opakowania
1 raz na tydzień
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane bioodpady
1 raz na tydzień

2.1.2. Odbiór odpadów zmieszanych pochodzących ze sprzątania terenów publicznych,
przystanków komunikacyjnych, z poboczy dróg komunikacyjnych, innych terenów
publicznych.
Tabela nr 7
Sprzątanie terenów publicznych
(Teren Starego Sądu Grodzkiego, ul. Ignacego Mościckiego 12, Czarny Dunajec)
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych:
Częstotliwość odbierania odpadów:
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
1 raz na tydzień
Selektywnie zbierane odpady komunalne: papier
1 raz na tydzień
i tektura.
Selektywnie zbierane odpady komunalne: szkło,
1 raz na tydzień
opakowania ze szkła.
Selektywnie zbierane odpady komunalne: metale,
tworzywa sztuczne i opakowania
1 raz na tydzień
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane bioodpady
1 raz na tydzień

Odbiór odpadów z miejsc wskazanych w tabeli nr 5 i 6 będzie realizowany 1 raz na 7 dni
kalendarzowych (piątek/sobota). Dopuszcza się do zmniejszenia częstotliwości odbioru po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnić estetyczne, przystosowane do
załadunku i spełniające odpowiednie normy, pojemniki do odbioru odpadów ze sprzątania
terenów publicznych oraz gminnych obiektów publicznych:
Plac przy Urzędzie Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2, Czarny Dunajec (plac za Remizą OSP Czarny
Dunajec) – Wykonawca dostarczy:
 2 pojemniki o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczonych napisem
„ZMIESZANE”;
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczony napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
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1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
1 pojemnik o pojemności 660 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
1 pojemnik o pojemności 400 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.

Teren Starego Sądu Grodzkiego, ul. Ignacego Mościckiego 12, Czarny Dunajec (na odpady ze
sprzątania terenów publicznych) – Wykonawca dostarczy:
 9 pojemników o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczonych napisem
„ZMIESZANE”;
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
Droga przy cmentarzu parafialnym w miejscowości Czarny Dunajec, ul. Mościckiego – Wykonawca
dostarczy:
 2 pojemniki o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczone napisem
„ZMIESZANE”.
Plac parkingowy przed kościołem w miejscowości Chochołów – Wykonawca dostarczy:
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczony napisem
„ZMIESZANE”.
Plac parkingowy obok Remizy OSP w miejscowości Chochołów – Wykonawca dostarczy:
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczony napisem
„ZMIESZANE”.
Gminny Zespół Oświatowy, ul. Kolejowa 14, Czarny Dunajec – Wykonawca dostarczy:
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczony napisem
„ZMIESZANE”.
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru żółtego lub innego, oznaczony napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
 1 pojemnik o pojemności 240 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
oraz dla Szkół:
Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 144,
34-470 Czarny Dunajec – Wykonawca dostarczy:
 5 pojemników o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczonych napisem
„ZMIESZANE”.
 3 pojemniki o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczone napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem, Ciche 152, 34-407 Ciche –
Wykonawca dostarczy:
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2 pojemniki o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczone napisem
„ZMIESZANE”.
1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczony napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
1 pojemnik o pojemności 400 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem, Ciche 453a, 34-407 Ciche
 2 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczony napisem
„ZMIESZANE”.
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczony napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem, Ciche 611a, 34-407 Ciche – szkoła pozostaje przy systemie
workowym.
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, Chochołów 184b,
34-513 Chochołów
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczony napisem
„ZMIESZANE”.
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczony napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem, Czerwienne 89,
34-407 Ciche
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczony napisem
„ZMIESZANE”.
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczonych napisem „METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu, Odrowąż 41, 34-408 Odrowąż – szkoła
pozostaje przy systemie workowym.
Szkoła Podstawowa w Pieniążkowcach im. Św. Jadwigi Królowej, Pieniążkowice 142,
34-408 Odrowąż
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1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczony napisem
„ZMIESZANE”.
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczony napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
Szkoła Podstawowa - Filia w Dziale, Dział 9, 34-408 Odrowąż
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru czarnego lub innego, oznaczony napisem
„ZMIESZANE”.
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru żółtego lub innego, oznaczony napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 240 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
 1 pojemnik o pojemności 240 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem, Podczerwone 246, 34470 Czarny Dunajec – szkoła pozostaje przy systemie workowym.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu, Podszkle 47, 34-472 Piekielnik
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczony napisem
„ZMIESZANE”.
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczonych napisem „METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku, Piekielnik 202,
34-472 Piekielnik
 2 pojemniki o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczone napisem
„ZMIESZANE”.
 2 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczony napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie, Ratułów 159,
34-407 Ciche
 2 pojemniki o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczone napisem
„ZMIESZANE”.
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczony napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
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1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
1 pojemnik o pojemności 400 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.

Szkoła Podstawowa w Załucznem, Załuczne 84a, 34- 408 Odrowąż
 2 pojemniki o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczone napisem
„ZMIESZANE”.
 1 pojemniki o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczone napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu, ul. Targowa 1B, 34-470 Czarny Dunajec
 2 pojemniki o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego, oznaczone napisem
„ZMIESZANE”.
 1 pojemnik o pojemności 1 100 l koloru żółtego lub innego, oznaczony napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru zielonego lub innego, oznaczony napisem „SZKŁO”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru niebieskiego lub innego, oznaczony napisem
„PAPIER”;
 1 pojemnik o pojemności 400 l koloru brązowego lub innego, oznaczony napisem „BIO”.
Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie, 34-513 Chochołów 40
 dostarczone zostaną worki na odpady, stosownie do postanowień 2.1.3. punkt 1 poniżej.
Parking przy Kościele św. Jacka w Chochołowie
 dostarczone zostaną dwa pojemniki o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego,
oznaczone napisem „ZMIESZANE”.
Stadion sportowy w Czarnym Dunajcu ul. Targowa.
• dostarczone zostaną jeden pojemnik o pojemności 1 100 l koloru czarnego lub innego,
oznaczone napisem „ZMIESZANE”.

2.1.3. Szacunkowa ilość odpadów koniecznych do odebrania w ciągu roku (na podstawie
szacunkowych danych za okres: 2021 r.)
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidywana do odebrania w ciągu roku, wynosi około
360 Mg .
1. Wykonawca na swój koszt przed rozpoczęciem wykonywania usługi dostarczy do wskazanych
obiektów pozostających w systemie workowym (SP Odrowąż, SP nr 3 Ciche oraz SP
Podczerwone, Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie) - worki na odpady
segregowane w ilości:
a) niebieskie – 20 szt./miesiąc/obiekt;
b) żółte – 40 szt./miesiąc/obiekt;
c) zielone – 20 szt./miesiąc/obiekt;
d) brązowe – 10 szt./miesiąc/obiekt.
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2. Określenie powyższej ilości worków jest szacunkowe. Zamawiający ma prawo zmienić
wielkości poszczególnych ilości worków w stosunku do ilości worków określonych
w niniejszym opisie. Faktyczna ilość worków będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu
konieczności dostarczenia większej ilości worków aniżeli wskazanej powyżej.
3. Wykonawca ma obowiązek w trakcie wykonywania umowy dostarczać Zamawiającemu lub do
miejsc przez niego wskazanych odpowiednią ilość worków każdego rodzaju – przed
rozpoczęciem wykonywania usługi na terenie Gminy oraz po każdorazowym zgłoszeniu przez
Zamawiającego (w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia);
4. worki powinny być wykonane z materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie,
na działanie promieni UV oraz niskich temperatur.
5. Szczegółowa
charakterystyka
worków
do
zbiórki
odpadów
segregowanych
z nieruchomości obsługiwanych w ramach części nr 2 (Zadania II):
Transparentne (przezroczyste) worki z folii polietylowej LDPE wykonane zgodnie z
obowiązującymi normami o następujących parametrach w kolorze:
 żółtym o pojemności 120l z nadrukiem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
o grubości minimum 0,06 mm;
 niebieskim o pojemności 120l z nadrukiem „PAPIER” o grubości minimum
0,06 mm;
 zielonym o pojemności 120l z nadrukiem „SZKŁO” o grubości minimum 0,15 mm
(wytrzymałość minimum 30 kg);
 brązowe o pojemności 120l z nadrukiem „BIO” o grubości minimum 0,15 mm
(wytrzymałość minimum 30 kg);
ponadto oznaczone nazwą Gminy Czarny Dunajec oraz adresem i telefonem Wykonawcy;
nadruk jednostronny, kolor nadruku czarny lub biały, powierzchnia nadruku minimum 900
cm2.
2.2. Inne postanowienia
1. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych:
a) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego w godzinach 7.00-20.00;
b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru;
c) niezależnie od warunków atmosferycznych;
d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób
wykluczający mieszanie odpadów;
e) pojazdami bezpylnymi z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych
na terenie obiektów wskazanych w pkt 2.1., zgromadzonych w pojemnikach i workach
spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Czarny Dunajec. W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach, w tym w
workach odpowiadających wymaganiom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Czarny Dunajec, Wykonawca zobowiązany jest do ich odebrania oraz
poinformowania Zamawiającego o nieruchomości/obiekcie, na której/którym odpady nie są
gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu.
3. Do obowiązku wykonawcy należy właściwe gospodarowanie odebranymi odpadami
komunalnymi. W szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady
oraz pozostałości z sortowania należy kierować do instalacji komunalnej zgodnie
z obozującymi przepisami.
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4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Gminie Czarny Dunajec osiągnięcia wymaganych
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Do Wykonawcy należy przygotowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz jego
wcześniejsze uzgodnienie z Zamawiającym w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy, a także
wcześniejsze informowanie o zmianach w wyjątkowych sytuacjach (np. dzień odbioru jest
świętem ustawowo wolnym od pracy). Harmonogram podlega każdorazowo zatwierdzeniu
przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia poszczególnych frakcji zebranych odpadów
komunalnych na legalizowanej wadze zlokalizowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
w Nowym Targu, ul. Polna 51, 34-400 Nowy Targ oraz na legalizowanej wadze instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych lub innego zakładu, do którego będą przekazywane
odpady z terenu Gminy Czarny Dunajec. W przypadku uruchomienia PSZOK-u w Czarnym
Dunajcu ważenie pojazdów może odbywać się w miejscowości Czarny Dunajec.
7. Do obowiązku Wykonawcy należy prowadzenie i przechowywanie szczegółowej dokumentacji z
każdego ważenia (zawierające datę i godzinę dokonania ważenia, nr rejestracyjny samochodu)
oraz posiadania wszystkich dokumentów potwierdzających przekazanie odebranych odpadów
(karty przekazania odpadów).
8. 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 innych terminów ich odbioru.
9. Realizacja reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem)
następuje w przeciągu 18, 24 lub 48 godzin (zgodnie w wyborem Wykonawcy podanym w
ofercie przetargowej) od otrzymania zawiadomienia: email lub telefon od Zamawiającego.
Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić na telefon 18 26 135 11, 18 26 135 15
lub email: odpady@czarny-dunajec.pl.
10.
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej
z realizacją zamówienia, w tym:
a) przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji umożliwiających sporządzenie rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o
którym mowa w art. 9q u.c.p.g.
b) przekładania 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;
c) przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji komunalnej, bądź
innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi
wzorami.
W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg
odpadów na okres realizacji Usługi niezależnie od frakcji (rodzaju) odebranych odpadów.
Płatność będzie dokonywana w odstępach miesięcznych na podstawie faktur. Faktyczne
wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn rzeczywistej ilości odpadów komunalnych
odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę w danym miesiącu oraz cen jednostkowych za
odbiór i zagospodarowanie opadów.
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2.3. Wymagania Zamawiającego co do sposobu odbierania odpadów
1. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie
odpowiednich standardów sanitarnych, w szczególności zapobiegania wysypywaniu się
odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, przeładunku i transportu.
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe podczas odbioru odpadów Wykonawca winien
niezwłocznie uprzątnąć.
2. Wykonawcę obowiązuje:
a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami
komunalnym;
b) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w
przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia
odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.)
3. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 u.c.p.g. [Rozporządzenie 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) lub
przepisach wydanych w miejsce ww. Rozporządzenia].
Wymagane ilości i rodzaje pojazdów w Gminie Czarny Dunajec:
Wykonawca, dla celów związanych z realizacją zamówienia, przez cały okres jego realizacji
będzie dysponował co najmniej:
a) jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o
masie nie mniejszej niż 6,5t DMC (dopuszczalnej masy całkowitej);
b) jednym małym pojazdem do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych o masie do 6,5t
DMC z terenów trudnodostępnych (przysiółki, wąskie dojazdy) z napędem na przednią i
tylną oś;
c) jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych o masie nie mniejszej niż 6,5t DMC;
d) jednym małym pojazdem przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych o masie do 6,5t DMC z terenów trudnodostępnych (przysiółki, wąskie
dojazdy) z napędem na przednią i tylną oś;
e) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (zgniatającej).
4. Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być
dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego
telefonu.
5. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy
o nie gorszych parametrach.
2.4. Raporty, kontrole i pozostałe obowiązki informacyjne
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów
zawierających informacje o:
a) ilości odebranych odpadów zmieszanych – pojemnik/worek czarny [Mg];
b) ilości odebranych odpadów ze szkła – pojemnik/worek zielony [Mg];
c) ilości odebranych odpadów z papieru – pojemnik/worek niebieski [Mg];
d) ilości odebranych odpadów z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych –
razem – pojemnik/worek żółty [Mg];
e) ilości odebranych odpadów BIO – pojemnik/worek brązowy [Mg].
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2. Raporty, o których mowa muszą być przekazane w formie elektronicznej i papierowej
uzgodnionej z Zamawiającym.
3. Zatwierdzone raporty miesięczne będą podstawą do zapłacenia faktury za wykonaną usługę.
4. Zamawiający ma prawo w dowolnym dniu kontroli sposobu, częstotliwości i jakości
wykonywanych usług związanych z realizacją niniejszego zamówienia w tym również
pojazdów Wykonawcy, instalacji przetwarzających odpady odbierane przez Wykonawcę, bazy
magazynowo – transportowej Wykonawcy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje
swojego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia. Kontroli,
o której mowa powyżej może dotyczyć zarówno dokumentów, jak i fizycznego sprawdzenia
zgodności informacji podawanych w dokument ze stanem faktycznym.
2.5. Zagospodarowanie odpadów:
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
a) Przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do instalacji
komunalnej.
b) Przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji
odzysku i 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
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) Prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wyposażenie nieruchomości, z których będą odbierane
odpady w ramach części nr 2 (Zadania II) w worki lub pojemniki na odpady segregowane i
zmieszane. Obowiązki wykonawcy w zakresie dostarczenia worków na odpady segregowane:
1. Wykonawca ma obowiązek w trakcie wykonywania umowy dostarczać Zamawiającemu
lub do miejsc przez niego wskazanych odpowiednią ilość worków każdego rodzaju – przed
rozpoczęciem wykonywania usługi oraz po każdorazowym zgłoszeniu przez
Zamawiającego (w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia).
2. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników
(będących własnością administratorów obiektów/budynków, z których następuje odbiór
odpadów w ramach części nr 2 (Zadania II)), wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i
doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.
3. Jeżeli odpady zostaną wystawione w oznakowanych pojemnikach Wykonawca ma
obowiązek odbioru odpadów

3. Warunki łącznej realizacji zamówienia (Zadanie I wraz z
Zadaniem II)
W przypadku łącznej realizacji Zamówienia objętego Częścią nr 1 (tj. Zadanie I - odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy) oraz Częścią nr 2 (tj. Zadanie II - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących ze szkół i terenów publicznych z terenu Gminy Czarny Dunajec) przez jednego
Wykonawcę możliwe jest prowadzenie wywozu odpadów tym samym pojazdem (pojazdami)
jednakowych frakcji odpadów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest oszacować (na
podstawie objętości ładowanych odpadów) ilości (masy) odpadów pochodzących z Zamówienia
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objętego Częścią nr 1 z Zamówienia objętego Częścią nr 2 Wykonawca zobowiązany jest
udokumentować ww. oszacowanie ilości (masy) i przedłożyć je wraz z miesięcznym raportem, o
którym mowa w pkt. 1.7.
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