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-

Załącznik nr 10 do SIWZ

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
lipca 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Zamawiający dokonał podziału całości zamówienia na dwie części.
Część 1 obejmuje: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z

gospodarstw domowych z terenu Gminy Czarny Dunajec w okresie od lipca 2017 do grudnia 2019
roku.

Część 2 obejmuje: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących ze szkół i
terenów publicznych z terenu Gminy Czarny Dunajec w okresie od lipca 2017 do grudnia 2019
roku.

Termin realizacji/trwania zamówienia (dotyczy obydwu części zamówienia):
od dnia 01.07.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

1. Szczegółowy opis dla Części 1 zamówienia
1.1. Zakres zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych pochodzących z:
 gospodarstw domowych (tj. nieruchomości zamieszkałych)
 transport odebranych odpadów do miejsc segregacji, odzysku lub
unieszkodliwienia,
 przekazywanie zebranych odpadów komunalnych i zagospodarowanie w
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami.
Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych będzie obejmował:
a) zebrane w sposób selektywny z podziałem na dwie frakcje:
 odpady komunalne frakcji suchej takie jak: odpady ze szkła, tworzyw
sztucznych, metalu, papieru i tektury, w tym odpady opakowaniowe, odpady
wielomateriałowe,
 odpady komunalne frakcji mokrej czyli odpady nie mieszczące się w innych
kategoriach odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez mieszkańców
w tym: popiół, pieluchy, odpady zawierające wilgoć oraz odpady remontowe.
Mieszkańcy Gminy będą zaopatrywać się sami w worki na odpady komunalne:
 dla frakcji suchej został przypisany worek koloru zielonego lub niebieskiego,
 dla frakcji mokrej został przypisany worek koloru czarnego.
Odpady mogą być też wystawione przez mieszkańców w pojemnikach komunalnych o
pojemności do 200 litrów przy czym pojemniki mają być koloru niebieskiego lub
zielonego dla frakcji suchej i koloru czarnego dla frakcji mokrej. Pojemniki w kolorze
innym niż wymieniono dopuszcza się pod warunkiem wyraźnego ich opisania: frakcja
sucha, frakcja mokra.
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Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w workach lub pojemnikach będzie
odbywał się raz w miesiącu kalendarzowym z poboczy wszystkich dróg przy których
znajduje się zabudowa. W trakcie odbioru i transportu frakcji suchej i mokrej nie
dopuszcza się ich zmieszania. Harmonogram zostanie tak skonstruowany, aby terminy
wywozu z poszczególnych miejscowości przypadały zawsze na ten sam dzień miesiąca
określony w następujący sposób: 1-szy poniedziałek miesiąca, 3-cia środa miesiąca, itp.
Usługa obejmuje również dostawę 6 pojemników o pojemności 1,1 m3 (opisane: frakcja
sucha – 4 pojemniki oraz frakcja mokra – 2 pojemniki) – 3 pojemniki na Osiedle
Romskie Dolne – ul. Nadwodna i 3 pojemniki na Osiedle Romskie Górne – ul.
Nadwodna w Czarnym Dunajcu. Odbiór tych odpadów będzie realizowany raz w
miesiącu kalendarzowym w terminie przewidzianym dla m. Czarny Dunajec.
b) odpady wielkogabarytowe, w tym również wielkogabarytowe 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
oraz zużyte opony w tym również z ciągników i maszyn rolniczych,
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych w trakcie
obowiązywania umowy będzie realizowany dwa razy w okresie: wrzesień-październik
2017 r.; kwiecień-maj 2018 r.; wrzesień-październik 2018 r.; kwiecień-maj 2019 r. i
wrzesień-październik 2019 r. Odbiór odpadów będzie realizowany z poboczy dróg
publicznych przebiegających przez tereny zabudowane.
c) odpady niebezpieczne i chemikalia takie jak: niewykorzystane farby, lakiery, kleje,
żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki
ochrony roślin oraz opakowania po tych środkach, aerozole i opakowania po
aerozolach, przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa, zużyte baterie, w tym
alkaliczne, inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające
rtęć (jak termometry).
- drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odbiór odpadów niebezpiecznych i chemikaliów oraz drobnego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego będzie realizowany w ramach mobilnego punktu selektywnej zbiórki
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
mobilny punkt selektywnej zbiórki. Terminy zorganizowania punktu muszą zostać
uzgodnione z Zamawiającym oraz muszą zostać podane do wiadomości mieszkańcom,
z odpowiednim wyprzedzeniem.
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 oraz przysiółki w sołectwach z których
Wykonawca obowiązany jest odbierać odpady:
 Chochołów - przysiółki: Krowiarki, Za Borki,
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 Ciche - przysiółki: Sobury, Szymusiaczy Brzeg, Kościaki, Ostrysz, Ubocz,
Zawodzie, Zawiersze, Zoki, Maniagi, Pod Grapą, Borek, Na Młakach, Pod
Domańską,
 Czarny Dunajec,
 Czerwienne - przysiółki: Takuśki, Morawy, Pałki, Budz, Do Skubiszów,
Kubirówka, Ubocz, Szczurówki, Brzuchacze, Bachledówka, Zatłoki, Ubocz II, Do
Ziemiana,
 Dział,
 Koniówka,
 Odrowąż - przysiółki: Na Kamieniu (Do Biłków) Żary, Gruszkowie, Kubaki,
Zagrody, Koguty, Beskid, Zagóra, Płoskonówka,
 Piekielnik - przysiółki: Rzepkowa, Smutkowa, Żydowa, Malatowa, Rola Rokicka,
Buroniowa, Bulcorzowa, Królowa, Bryjowa, Ryjkowa, Sołtystwo, Wójcikowa,
Wójtowe, Legionowa, Rychlikowa, Świńskie Miasto
 Pieniążkowice - przysiółki: Skupnie, Sołtystwo, Karwacki, Świętki, Kalemby,
Czopy, Kuropłoch, Wesołe,
 Podczerwone,
 Podszkle - przysiółki: Bałki, Studzianki, Markówka, Czerniakówka, Ziemiaństwo,
Jasiakówka, Notówka, Banasiówka, Jędraszkowa, Zązelowa, Chosanowa,
Głodówka, Chabówka, Pikujdowa, Wojtyczkówka, Pod Grapą,
 Ratułów - przysiółki: Duszczarze, Mulice, Koryciarze, Górki, Sołtystwo,
 Stare Bystre - przysiółki: Kiety, Szeligówka, Ubocz, Gąsiorówka, Sołtystwo,
Szeligi
 Wróblówka - przysiółki: Chraca
 Załuczne - przysiółki: Wrony
Łączna liczba zameldowanych mieszkańców gminy – 22.159
Liczba mieszkańców stale przebywających w Gminie wynosi 15.676 osób
Liczba zamieszkałych gospodarstw domowych: 4.239
Liczbę mieszkańców stale przebywających i zamieszkałych gospodarstw domowych
podano na podstawie zebranych deklaracji śmieciowych.
1.2.3. Szacunkowa ilość odpadów koniecznych do odebrania w ciągu roku (na podstawie
danych za okres: styczeń 2013 – grudzień 2016 r.)
Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odebrania przewidywana do odebrania w
ciągu roku, wynosi około 2 400 Mg (wielkość przyjęta na podstawie danych z 2016 roku).
Rzeczywiste ilości odpadów odebranych w ubiegłych latach, wynoszą:
 w 2016 r. – ok. 2 370 Mg
 w 2015 r. – ok. 2 290 Mg
 w 2014 r. – ok. 2 200 Mg
 w 2013 r. – ok. 2 160 Mg
1.3. Inne postanowienia
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) właściwego gospodarowania odebranymi odpadami komunalnymi. W szczególności
odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
należy kierować do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
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b)

c)
d)

e)

właściwej dla Regionu Południowego określonego w Planie Gospodarki Odpadami
Województwa Małopolskiego zgodnie z obozującymi przepisami.
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.
przygotowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz do jego
wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do dnia 23 czerwca 2017
roku, a także do wcześniejszego informowania o zmianach.
ważenia zebranych poszczególnych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze
zlokalizowanej na terenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych lub innego zakładu do którego będą przekazywane odpady z tereny
Gminy Czarny Dunajec.
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przechowywania 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).

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z
realizacją zamówienia, w tym:
a) do sporządzania i dostarczania zamawiającemu półrocznych sprawozdań
określonych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według określonego
wzoru. Sprawozdanie będzie dostarczone Zamawiającemu w terminie do końca
miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy,
b) przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji umożliwiających sporządzenie
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, o którym mowa w art.9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
250 z późniejszymi zmianami),
c) 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,
d) przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do Regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych, bądź innej jednostki do odbioru odpadów
selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami.
W ofercie należy podać zryczałtowaną cenę wykonania całości (części 1) usługi za
okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Płatność będzie dokonywana w odstępach miesięcznych na podstawie faktur w wysokości:

1/35 ceny ofertowej przypadającej na dany okres określony w umowie za
comiesięczny wywóz odpadów,

1/35 ceny ofertowej za 1-razowy wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz
elektrycznych i elektronicznych.
1.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące posiadanego przez Oferenta sprzętu
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Wykonawca ma dysponować specjalistycznymi, sprawnymi technicznie środkami
transportu zdolnymi do odbioru i transportu poszczególnych rodzajów odpadów,
uwzględniając przy tym rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w
sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości:
a) dwa pojazdy (śmieciarki) jedno lub dwukomorowe przystosowane do odbierania
odpadów komunalnych frakcji suchej;
b) dwa pojazdy (śmieciarki) jedno lub dwukomorowe przystosowane do odbierania
odpadów komunalnych frakcji mokrej;
c) dwa pojazdy do odbierania odpadów wielkogabarytowych (skrzyniowe);
d) dwa małogabarytowe pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych
frakcji suchej i mokrej z terenów trudnodostępnych (przysiółki, wąskie dojazdy) w
tym jeden pojazd z napędem na wszystkie koła (co najmniej 4x4).
1.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu postępowania z odpadami:
Wymagania przy postępowaniu z poszczególnymi rodzajami odpadów:
 Odpady zmieszane (frakcja mokra) pozostałości z sortowania – przekazanie
odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
 Odpady zebrane w postaci frakcji suchej – prowadzenie dalszej segregacji tych
odpadów, w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych w
postaci: szkła, tworzyw sztucznych, metalu, papieru oraz odpadów
opakowaniowych lub przekazania do innych procesów odzysku.
 Odpady ulegające biodegradacji – zagospodarowanie w sposób inny niż
składowanie na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 Odpady wielkogabarytowe – demontaż lub przekazanie w celu dalszego
zagospodarowania, w szczególności odzysku lub przekazanie do unieszkodliwienia
odpadów nie nadających się do odzysku. Oferent zapewni w szczególności
wymagany prawem sposób postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym.
 Oddzielnie gromadzone i odbierane odpady niebezpieczne z gospodarstw
domowych –składowanie na legalnym składowisku odpadów niebezpiecznych lub
inny sposób zagospodarowania tych odpadów zgodnie z prawem
(unieszkodliwienie/odzysk/ segregacja w celu odzysku odpadów).
 Odpady w postaci drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dalsze
postępowanie przewidziane zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.).
1.6. 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. Zamawiający nie będzie uwzględniał
żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych
warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania,
 W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji
koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
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2. Szczegółowy opis dla Części 2 zamówienia
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:
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu, ul. Jana Pawła II
144
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w
Cichem, Ciche 152
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem, Ciche
453a
 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem
 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie,
Chochołów 184b
 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem,
Czerwienne 89
 Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Odrowążu, Odrowąż 41
 Szkoła Podstawowa w Pieniążkowcach im. Św. Jadwigi Królowej, Pieniążkowice
142
 Szkoła Podstawowa Filia w Dział
 Szkoła Podstawowa w Podczerwonem, Podczerwone 246
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu, Podszkle 47
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Kornela Makuszyńskiego w
Piekielniku, Piekielnik 202
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w
Ratułowie, Ratułów 159
 Gimnazjum w Załucznem, Załuczne 84a
 Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu, ul. Targowa 1B
 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.

2.1.1. Odbiór odpadów z budynków gminnych będzie obejmował:
a) zebrane w sposób selektywny z podziałem na dwie frakcje:
 odpady komunalne frakcji suchej takie jak: odpady ze szkła, tworzyw
sztucznych, metalu, papieru i tektury, w tym odpady opakowaniowe, odpady
wielomateriałowe,
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 odpady komunalne frakcji mokrej czyli odpady nie mieszczące się w innych
kategoriach odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez mieszkańców
w tym: popiół, pieluchy, odpady zawierające wilgoć,
Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w workach lub pojemnikach będzie
odbywał się raz w miesiącu kalendarzowym. W trakcie odbioru i transportu frakcji suchej i
mokrej nie dopuszcza się ich zmieszania.
Odbiór zebranych selektywnie odpadów z gminnych obiektów publicznych będzie
obejmował następujące obiekty:
 Gminny Zespół Oświatowy – Wykonawca dostarczy do obiektu 1 pojemnik na frakcję
suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3
 Urząd Gminy, Centrum Kultury i Promocji i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –
Wykonawca dostarczy 1 pojemnik na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik
na frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3
oraz Szkoły zlokalizowane w jednym budynku:
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu - Wykonawca dostarczy
do obiektu 7 pojemników na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 3 pojemniki na
frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3.
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Cichem – Wykonawca dostarczy do
obiektu 1 pojemnik na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 3 pojemniki na frakcję
mokrą o pojemności 1,1 m3.
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Cichem – Wykonawca dostarczy do
obiektu 3 pojemniki na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na frakcję
mokrą o pojemności 1,1 m3.
 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem – szkoła pozostaje przy obecnym systemie
workowym
 Szkoła Podstawowa w Chochołowie – Wykonawca dostarczy do obiektu 1 pojemnik
na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na frakcję mokrą o pojemności 1,1
m3.
 Szkoła Podstawowa w Czerwiennem Nr 1 – Wykonawca dostarczy do obiektu 1
pojemnik na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na frakcję mokrą o
pojemności 1,1 m3.
 Szkoła Podstawowa w Odrowążu – szkoła pozostaje przy obecnym systemie
workowym
 Szkoła Podstawowa w Pieniążkowcach – Wykonawca dostarczy do obiektu 1
pojemnik na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3,
 Szkoła Podstawowa Filia w Dział – Wykonawca dostarczy do obiektu 1 pojemnik na
frakcję suchą o pojemności 1,1 m3,
 Szkoła Podstawowa w Podczerwonem – szkoła pozostaje przy obecnym systemie
workowym
 Szkoła Podstawowa w Podszklu – Wykonawca dostarczy do obiektu 2 pojemniki na
frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na frakcję mokrą o pojemności 1,1
m3.
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku – Wykonawca dostarczy do
obiektu 4 pojemniki na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na frakcję
mokrą o pojemności 1,1 m3.
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 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie – Wykonawca dostarczy do
obiektu 2 pojemniki na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 2 pojemniki na frakcję
mokrą o pojemności 1,1 m3.
 Gimnazjum w Załucznem – Wykonawca dostarczy do obiektu 2 pojemniki na frakcję
suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3.
 Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu – Wykonawca dostarczy do obiektu 2
pojemniki na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 2 pojemniki na frakcję mokrą o
pojemności 1,1 m3.
Wykonawca na czas trwania umowy do ww. obiektów ma obowiązek dostarczyć
estetyczne, przystosowane do załadunku i spełniające odpowiednie normy, pojemniki do
odbioru odpadów, w ilości określonej wyżej dla poszczególnych obiektów w kolorach
niebieskim i czarnym lub w innym kolorze, ale opisane frakcja sucha oraz frakcja mokra.
Odbiór będzie odbywał się raz w miesiącu kalendarzowym w terminie przypadającym
odbioru odpadów w danej miejscowości z wyjątkiem 2 pojemników: Urzędu Gminy,
Centrum Kultury i Promocji i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie odbiór odpadów
z ww. pojemników będzie odbywał się 1 raz na siedem dni kalendarzowych.
2.1.2. Odbiór odpadów zmieszanych pochodzących ze sprzątania terenów publicznych,
przystanków komunikacyjnych, z poboczy dróg komunikacyjnych, innych terenów
publicznych.
a) Wykonawca dostarczy na plac parkingowy obok remizy OSP w ramach usługi
6 pojemników o poj. 1,1 m3 w kolorze czarnym lub w innym kolorze, ale opisane
jako frakcja mokra. Transport odpadów ze sprzątania terenów publicznych
należy prowadzić z frakcją mokrą odbiór odpadów będzie realizowany 1 raz na
siedem dni kalendarzowych
b) Wykonawca na czas trwania umowy ma obowiązek dostarczyć 2 pojemniki
o pojemności 1,1 m3 przeznaczone na frakcje suchą koło drogi gminnej przy
cmentarzu parafialnym w m. Czarny Dunajec, odbiór odpadów będzie
realizowany 1 raz w miesiącu kalendarzowym.
c) Wykonawca na czas trwania umowy ma obowiązek dostarczyć 2 pojemniki
o pojemności 1,1 m3 przeznaczone na frakcje mokrą: 1 pojemnik na plac
parkingowy przed kościołem w Chochołowie oraz 1 pojemnik na parking koło
Remizy
OSP
w Chochołowie, odbiór odpadów będzie realizowany 1 raz w miesiącu
kalendarzowym.
2.2. Inne postanowienia
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) właściwego gospodarowania odebranymi odpadami komunalnymi. W
szczególności odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z
sortowania należy kierować do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych właściwej dla Regionu Południowego określonego w Planie
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego zgodnie z obozującymi
przepisami.
b) zapewnienia Gminie Czarny Dunajec osiągnięcia wymaganych poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
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ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) przygotowania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz do jego
wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do dnia 23 czerwca
2017 r. roku, a także do wcześniejszego informowania o zmianach.
d) ważenia zebranych poszczególnych odpadów komunalnych na legalizowanej
wadze zlokalizowanej na terenie Regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych, do której będą przekazywane odpady z tereny Gminy Czarny
Dunajec.
e) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przechowywania szczegółowej
dokumentacji z każdego ważenie (zawierające datę i godzinę dokonania ważenia,
nr rejestracyjny samochodu) oraz posiadania wszystkich dokumentów
potwierdzających przekazanie odebranych odpadów (karty przekazania
odpadów).
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z
realizacją zamówienia, w tym:
f) do sporządzania i dostarczania zamawiającemu półrocznych sprawozdań
określonych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według określonego
wzoru. Sprawozdanie będzie dostarczone Zamawiającemu w terminie do końca
miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy,
g) przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji umożliwiających sporządzenie
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, o którym mowa w art.9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
250 z późniejszymi zmianami),
h) 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,
i) przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych, bądź innej jednostki do odbioru odpadów
selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami.
j) Wykonawca będzie prowadził osobną ewidencję odpadów dla szkół, gminnych
obiektów publicznych oraz ze sprzątania terenów publicznych wraz z opisem
sposobu ich zagospodarowania.
W ofercie należy podać zryczałtowaną cenę wykonania całości (części 2) usługi za
okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Płatność będzie dokonywana w odstępach miesięcznych na podstawie faktur w wysokości:
 1/30 ceny ofertowej przypadającej na dany okres określony w umowie za
comiesięczny wywóz odpadów.
2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące posiadanego przez Oferenta sprzętu:
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Wykonawca ma dysponować specjalistycznymi, sprawnymi technicznie środkami
transportu zdolnymi do odbioru i transportu poszczególnych rodzajów odpadów,
uwzględniając przy tym rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości:
 dwa pojazdy (śmieciarki) jedno lub dwukomorowe przystosowane do
odbierania odpadów komunalnych frakcji suchej;
 dwa pojazdy (śmieciarki) jedno lub dwukomorowe przystosowane do
odbierania odpadów komunalnych frakcji mokrej.
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 o pojemności 1,1 m3:
 6 szt. – plac przy Urzędzie Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2, Czarny Dunajec –
Wykonawca dostarczy 6 pojemników na frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3;
 2 szt. – droga przy cmentarzu parafialnym w m. Czarny Dunajec, ul. Mościckiego,
Czarny Dunajec – Wykonawca dostarczy do obiektu 2 pojemniki na frakcję suchą
o pojemności 1,1 m3;
 2 szt. – przeznaczone na frakcje mokrą: 1 pojemnik na plac parkingowy przed
kościołem w Chochołowie oraz 1 pojemnik na parking koło Remizy OSP w
Chochołowie;
 2 szt. – Gminny Zespół Oświatowy, ul. Kolejowa 14, Czarny Dunajec –
Wykonawca dostarczy do obiektu 1 pojemnik na frakcję suchą o pojemności 1,1
m3 i 1 pojemnik na frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3;
 2 szt. – Urząd Gminy, Centrum Kultury i Promocji, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w m. Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2 na placu koło remizy OSP –
Wykonawca dostarczy do obiektu 1 pojemnik na frakcję suchą o pojemności 1,1
m3 i 1 pojemnik na frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3;
oraz dla Osiedli Romskich:
 3 szt. na Osiedle Romskie Dolne – ul. Nadwodna w Czarnym Dunajcu – 2
pojemniki na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 każdy, 1 pojemnik na frakcję
mokrą o pojemności 1,1 m3;
 3 szt. na Osiedle Romskie Górne – ul. Nadwodna w Czarnym Dunajcu – 2
pojemniki na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 każdy, 1 pojemnik na frakcję
mokrą o pojemności 1,1 m3.
oraz dla Szkół:
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu - Wykonawca
dostarczy do obiektu 7 pojemników na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 3
pojemniki na frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3;
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Cichem – Wykonawca dostarczy
do obiektu 1 pojemnik na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 3 pojemniki na
frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3;
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Cichem – Wykonawca dostarczy
do obiektu 3 pojemniki na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na
frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3;
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 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem – szkoła pozostaje przy obecnym systemie
workowym;
 Szkoła Podstawowa w Chochołowie – Wykonawca dostarczy do obiektu 1
pojemnik na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na frakcję mokrą o
pojemności 1,1 m3;
 Szkoła Podstawowa w Czerwiennem Nr 1 – Wykonawca dostarczy do obiektu 1
pojemnik na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na frakcję mokrą o
pojemności 1,1 m3;
 Szkoła Podstawowa w Odrowążu – szkoła pozostaje przy obecnym systemie
workowym;
 Szkoła Podstawowa w Pieniążkowcach – Wykonawca dostarczy do obiektu 1
pojemnik na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3;
 Szkoła Podstawowa Filia w Dział – Wykonawca dostarczy do obiektu 1
pojemnik na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3;
 Szkoła Podstawowa w Podczerwonem – szkoła pozostaje przy obecnym
systemie workowym;
 Szkoła Podstawowa w Podszklu – Wykonawca dostarczy do obiektu 2 pojemniki
na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na frakcję mokrą o
pojemności 1,1 m3;
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku – Wykonawca dostarczy
do obiektu 4 pojemniki na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na
frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3;
 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie – Wykonawca dostarczy
do obiektu 2 pojemniki na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 2 pojemniki na
frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3;
 Gimnazjum w Załucznem – Wykonawca dostarczy do obiektu 2 pojemniki na
frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 1 pojemnik na frakcję mokrą o pojemności
1,1 m3;
 Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu – Wykonawca dostarczy do
obiektu 2 pojemniki na frakcję suchą o pojemności 1,1 m3 i 2 pojemniki na
frakcję mokrą o pojemności 1,1 m3.
2.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu postępowania z odpadami:
Wymagania przy postępowaniu z poszczególnymi rodzajami odpadów:
 Odpady zmieszane (frakcja mokra, odpady ze sprzątania terenów publicznych)
pozostałości z sortowania – przekazanie odpadów do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
 Odpady zebrane w postaci frakcji suchej – prowadzenie dalszej segregacji tych
odpadów, w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych w
postaci: szkła, tworzyw sztucznych, metalu, papieru oraz odpadów
opakowaniowych.
 odpady ulegające biodegradacji – zagospodarowanie w sposób inny niż
składowanie na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami
(kierowanie na składowisko odpadów w ilości nie więcej niż 45 % wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji).
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