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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywne, wg bieżących potrzeb Zamawiającego świadczenie usług odbioru odpadów 

dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o., w okresie 24 miesięcy.  

 

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANE WARUNKI REALIZACJI 

 DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI  

I. CZĘŚĆ I – LOKALIZACJA BEŁCHATÓW – ODPADY KOMUNALNE 

1. ZAKRES USŁUG: 

Zakres Usług obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wymienionych  

w Formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ),  które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie 

podlegają obowiązkowi utylizacji.  

W przypadku obioru odpadów zmieszanych (niesegregowanych), Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

odebrane odpady do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, 

zgodnie z hierarchią postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów wynikającą z obowiązujących 

przepisów prawa. 

W przypadku obioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny (segregowanych), Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać odebrane odpady do instalacji odzysku, zgodnie z hierarchią postępowania z poszczególnymi 

rodzajami odpadów wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie działania  

i czynności, także te nie opisane w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które wynikają  

z przepisów obowiązującego prawa i są niezbędne do właściwego i kompleksowego wykonania danej części 

Zamówienia. 

2. PUNKTY ODBIORU ODPADÓW: 

2.1 Hotel Wodnik – Słok k/Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, 

2.2 OSiR Wawrzkowizna – Wawrzkowizna 1, 97-400 Bełchatów. 

3. POJEMNIKI: 

3.1 W ramach zaoferowanych cen odbioru odpadów, Wykonawca wyposaży nieruchomości (punkty odbioru 

odpadów), na czas obowiązywania Umowy, w pojemniki niezbędne do gromadzenia poszczególnych 

rodzajów odpadów. 

3.2 Wykonawca dokonywał będzie odbioru odpadów gromadzonych zarówno w pojemnikach dostarczonych 

przez Wykonawcę jak i w pojemnikach posiadanych przez Zamawiającego. 

3.3 Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej niezwłocznie po zawarciu Umowy zweryfikować, czy możliwe 

będzie dokonywanie odbioru odpadów z pojemników posiadanych przez Zamawiającego. Gdyby okazało 

się, że pojemniki posiadane przez Zamawiającego nie są odpowiednio przystosowane do 

urządzeń/pojazdów Wykonawcy i nie jest możliwe dokonywanie przez Wykonawcę odbioru odpadów z tych 

pojemników, wówczas Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dodatkowe pojemniki  

o pojemności odpowiadającej lub zbliżonej do pojemności pojemników posiadanych przez Zamawiającego, 

w terminie określonym w pkt. 3.4 poniżej. 

3.4 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu pojemniki najpóźniej w pierwszym dniu 

obowiązywania umowy w ilościach i o pojemnościach określonych w Załączniku nr 1 do SOPZ. 

3.5 Pojemniki dostarczone przez Wykonawcę powinny być wykonane z twardego tworzywa sztucznego oraz 

powinny odpowiadać aktualnie obowiązującym normom, a także powinny być czyste, nieuszkodzone  

i w stanie technicznym umożliwiającym gromadzenie i odbiór odpadów. 
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3.6 Pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów powinny być oznaczone rodzajem 

odpadów, które należy w nich gromadzić. 

3.7 Przekazanie pojemników Zamawiającemu oraz ich odbiór przez Wykonawcę będą poświadczane 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia w tracie obowiązywania umowy zapotrzebowania na 

dodatkowe pojemniki w przypadku, gdy ilości określone w Załączniku nr 1 do SOPZ okażą się 

niewystarczające. Wówczas Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt 

dodatkowe pojemniki w terminie 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania. 

3.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej ilości pojemników określonej w Załączniku  

nr 1 do SOPZ w przypadku, gdy ilości te okażą się zbyt duże względem wytwarzanych odpadów. Wówczas 

Wykonawca odbierze zbędne pojemniki na własny koszt. 

3.10  Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe pojemniki lub rezygnacja z pojemników zgłaszane będą 

Wykonawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu. 

3.11  Jeżeli w toku realizacji umowy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy 

Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego lub wymiana leży po stronie 

Wykonawcy. 

3.12  Po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy Wykonawca odbierze dostarczone Zamawiającemu pojemniki na 

własny koszt. Pojemniki zwracane będą Wykonawcy w stanie uwzględniającym normalne zużycie. 

4. TERMIN REALIZACJI USŁUG: 

4.1. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania Umowy cykliczne świadczenie usług. Usługi realizowane 

będą wg harmonogramu, który Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji Umowy, przy 

czym harmonogram ten uwzględniał będzie wymaganą przez Zamawiającego częstotliwość odbioru 

odpadów wskazaną poniżej w pkt. 4.2 i 4.3. 

4.2. Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów z Hotelu Wodnik obywał się będzie z następującą 

częstotliwością: 

4.2.1. szkło bezbarwne – jeden raz w miesiącu 

4.2.2. szkło kolorowe – jeden raz w miesiącu 

4.2.3. opakowania z papieru i tektury – jeden raz w tygodniu 

4.2.4. opakowania z tworzyw sztucznych – jeden raz w miesiącu 

4.2.5. inne, tj. odpady zmieszane pozostałe po wysegregowaniu ww. odpadów – dwa razy w tygodniu 

4.3. Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów z OSiR Wawrzkowizna obywał się będzie z następującą 

częstotliwością: 

 
4.3.1.  szkło bezbarwne – w okresie VI-VIII – 1 raz w miesiącu; w okresie IX-V – 1 raz na dwa miesiące 

4.3.2. szkło kolorowe – w okresie VI-VIII – 1 raz w miesiącu; w okresie IX-V – 1 raz na dwa miesiące 

4.3.3. opakowania z papieru i tektury – dwa razy w miesiącu 

4.3.4. opakowania z tworzyw sztucznych – na zgłoszenie Zamawiającego dokonywanego za 

pośrednictwem poczty e-mail lub faksu, odbiór realizowany w terminie uzgodnionym przez Strony, 

4.3.5. inne, tj. odpady zmieszane pozostałe po wysegregowaniu ww. odpadów:  

 

Dział Gastronomii OSiR Wawrzkowizna: w miesiącach: I-XII – 1 raz w tygodniu  

 

 Pozostała część Ośrodka: w miesiącach V- X - na zgłoszenie Zamawiającego dokonywanego za 

pośrednictwem poczty e-mail lub faksu, odbiór realizowany w terminie uzgodnionym przez Strony, nie 

rzadziej jednak niż 1 raz na dwa tygodnie, w miesiącach XI - IV – na zgłoszenie Zamawiającego 
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dokonywanego za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu, odbiór realizowany w terminie uzgodnionym 

przez Strony, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

4.4. Załadunek i odbiór odpadów następował będzie od poniedziałku do piątku w poniższych godzinach: 

4.4.1. Hotel Wodnik – 7.00-19.00 

4.4.2. OSiR Wawrzkowizna – 7.00-15.00. 

5. ODBIÓR USŁUG: 

5.1. Odbiór usług dokonywany będzie każdorazowo po dokonaniu przez Wykonawcę odbioru odpadów  

z danego punktu, na podstawie dokumentu Protokołu Odbioru Odpadów, które sporządzane będzie przez 

Wykonawcę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze Stron)  

i potwierdzane będzie własnoręcznym podpisem przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela 

Zamawiającego uczestniczących przy odbiorze odpadów. 

5.2. Protokół Odbioru Odpadów zawierać będzie co najmniej informacje takie jak: 

5.2.1. datę odbioru odpadów, 

5.2.2. określenie punktu odbioru odpadów (nazwa obiektu), 

5.2.3. rodzaj odebranych odpadów, 

5.2.4. liczbę pojemników, z których dokonany został odbiór odpadów wraz z podaniem ich pojemności. 

6. SPOSÓB ROZLICZANIA USŁUG: 

6.1. Wykonawca wystawiał będzie co miesiąc fakturę za wszystkie odpady odebrane w miesiącu poprzednim, 

odrębnie dla każdego z punktów odbioru odpadów. 

6.2. Podstawą wystawienia faktury będą Protokoły Odbioru Odpadów dotyczące wszystkich odbiorów 

dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. 

6.3. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane w danym miesiącu usługi kalkulowane będzie  

w następujący sposób: 

6.3.1. Łączna pojemność (podana w m
3
) wszystkich pojemników, z których Wykonawca dokonał 

jednorazowego odbioru danego rodzaju odpadów przemnażana będzie przez cenę jednostkową 

odbioru danego rodzaju odpadu, dając tym samym wysokość wynagrodzenia za dokonanie 

jednorazowego odbioru odpadów. 

6.3.2. Opłata za opróżnienie danego pojemnika będzie naliczana niezależnie od stopnia jego 

napełnienia pod warunkiem, że przedstawiciel Zamawiającego uczestniczący przy odbiorze 

odpadów przez Wykonawcę wskaże Wykonawcy dany pojemnik do wypróżnienia. 

6.3.3. Wynagrodzenie za wszystkie usługi wykonane w danym miesiącu stanowić będzie sumę 

wynagrodzeń za wszystkie jednorazowe odbiory odpadów wykonane w danym miesiącu, których 

dokonanie poświadczone będzie na Protokołach Odbioru Odpadów. 

7. POZOSTAŁE WYMAGANIA: 

7.1. Wykonawca ma obowiązek odbierania każdej ilości zebranych odpadów zgromadzonych w pojemnikach 

wymienionych w Załączniku nr 1 do SOPZ. 

7.2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsc wokół pojemników po odbiorze odpadów, w przypadku 

ich rozsypania przy opróżnianiu pojemników. 

7.3. Zamawiający zobowiązany jest do:  

7.3.1. zapewnienia swobodnego dojazdu dla pojazdów Wykonawcy do pojemników, 

7.3.2. udostępnienia utwardzonego miejsca ustawienia pojemników, 

7.3.3. utrzymania w czystości miejsca stałego ustawienia pojemników, 

7.3.4. używania pojemników dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym. 
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II. CZĘŚĆ II – LOKALIZACJA BEŁCHATÓW – NIECZYSTOŚCI PŁYNNE GROMADZONE W SEPARATORACH 

TŁUSZCZU 

1. ZAKRES USŁUG: 

Zakres Usług obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie nieczystości płynnych gromadzonych  

w separatorach tłuszczu.  

Wykonawca zobowiązany jest przekazać odebrane odpady do instalacji unieszkodliwiania, zgodnie  

z hierarchią podstępowania z tego typu odpadami wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie działania  

i czynności, także te nie opisane w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które wynikają  

z przepisów obowiązującego prawa i są niezbędne do właściwego i kompleksowego wykonania danej części 

Zamówienia. 

2. PUNKTY ODBIORU ODPADÓW: 

2.1 Hotel Wodnik – Słok k/Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, 

2.2 Hotel Sport – ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, 

2.3 OSiR Wawrzkowizna – Wawrzkowizna 1, 97-400 Bełchatów. 

3. SPOSÓB ZLECANIA USŁUG: 

2.1 Usługi będą realizowane na podstawie Zamówień Jednostkowych, składanych telefonicznie, faksem lub 

drogą elektroniczną przez osoby upoważnione do ich składania wskazane w Umowie. 

2.2 Zamawiający przewiduje zlecanie jednorazowego wywozu nieczystości w ilości 5 m
3
 – 17 m

3
, przy czym 

przez jednorazowy wywóz rozumie się wywóz nieczystości z jednego, łącznie z dwóch lub łącznie ze 

wszystkich trzech obiektów wymienionych w pkt. 2 powyżej. 

4. TERMIN REALIZACJI USŁUG: 

Usługi świadczone będą wg bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie Zamówień Jednostkowych, których 

termin realizacji każdorazowo wynosił będzie do 14 dni od chwili złożenia zamówienia. Strony każdorazowo 

mogą porozumiewać się w kwestii uzgodnienia innego terminu realizacji dla danego Zamówienia Jednostkowego. 

5. ODBIÓR USŁUG: 

5.1 Odbiór Usług będzie każdorazowo potwierdzony podpisanym przez Strony Protokołem odbioru nieczystości, 

który będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze Stron), po 

wykonaniu każdego Zamówienia Jednostkowego. 

5.2 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu raz w miesiącu kart przekazania 

odpadów, dotyczących odpadów odebranych w danym miesiącu, określonych Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973. Karty przekazania odpadów Wykonawca wystawiał będzie odrębnie 

dla każdego punktu odbioru odpadów. 

6. SPOSÓB ROZLICZANIA USŁUG: 

6.1 Wykonawca wystawiał będzie fakturę po wykonaniu każdego Zamówienia Jednostkowego, odrębnie dla 

każdego z punktów odbioru odpadów. 

6.2 Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony Protokół odbioru nieczystości. 

6.3 Do każdej faktury Wykonawca załączał będzie karty przekazania odpadów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 

5.2 powyżej. 

6.4 Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej wywozu nieczystości oraz 

ilości odebranych nieczystości w ramach Zamówienia Jednostkowego. 
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7. POZOSTAŁE WYMAGANIA: 

7.1 Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego czyszczenia wnętrza zbiorników podczas dokonywania 

odbioru nieczystości. 

7.2 Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dojazdu dla pojazdów Wykonawcy do 

zbiorników, w których gromadzone są nieczystości. 

III. CZĘŚĆ III – LOKALIZACJA BEŁCHATÓW – PRODUKTY UBOCZNE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO KAT. 3 

1. ZAKRES USŁUG: 

Zakres Usług obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

kategorii 3. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać odebrane produkty pochodzenia zwierzęcego kat. 3 do przetworzenia, 

zgodnie z wymogami oraz procedurami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie działania  

i czynności, także te nie opisane w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które wynikają  

z przepisów obowiązującego prawa i są niezbędne do właściwego i kompleksowego wykonania danej części 

Zamówienia. 

2. PUNKTY ODBIORU ODPADÓW: 

2.1 Hotel Wodnik – Słok k/Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, 

2.2 Hotel Sport – ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, 

2.3 OSiR Wawrzkowizna – Wawrzkowizna 1, 97-400 Bełchatów. 

3. POJEMNIKI: 

3.1 W ramach zaoferowanych cen odbioru odpadów, Wykonawca wyposaży nieruchomości (punkty odbioru 

odpadów), na czas obowiązywania Umowy, w pojemniki niezbędne do gromadzenia tego typu odpadów. 

3.2 Pojemniki dostarczone przez Wykonawcę powinny być wykonane z twardego tworzywa sztucznego oraz 

powinny odpowiadać aktualnie obowiązującym normom, a także powinny być czyste, nieuszkodzone 

 i w stanie technicznym umożliwiającym gromadzenie i odbiór odpadów. 

3.3 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania 

umowy następujące ilości pojemników: 

Hotel Wodnik – pojemnik o pojemności 45 l – 3 szt. 

Hotel Sport – pojemnik o pojemności 45 l – 2 szt. 

OSiR Wawrzkowizna – pojemnik o pojemności 45 l – 1 szt. 

3.4 Przekazanie pojemników Zamawiającemu oraz ich odbiór przez Wykonawcę będą poświadczane 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia w tracie obowiązywania umowy zapotrzebowania na 

dodatkowe pojemniki w przypadku, gdy ilości określone w pkt. 3.3 powyżej okażą się niewystarczające. 

Wówczas Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt dodatkowe 

pojemniki w terminie 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania. 

3.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej ilości pojemników określonej w pkt. 3.3 

powyżej w przypadku, gdy ilości te okażą się zbyt duże względem wytwarzanych odpadów. Wówczas 

Wykonawca odbierze zbędne pojemniki na własny koszt. 

3.7 Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe pojemniki lub rezygnacja pojemników zgłaszane będą 

Wykonawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu. 
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3.8 Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy 

Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego lub wymiana leży po stronie 

Wykonawcy. 

3.9 Po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy Wykonawca odbierze dostarczone Zamawiającemu pojemniki na 

własny koszt. Pojemniki zwracane będą Wykonawcy w stanie uwzględniającym normalne zużycie. 

4. TERMIN REALIZACJI USŁUG: 

4.1 Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania Umowy cykliczne świadczenie usług. Usługi realizowane 

będą wg harmonogramu, który Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji Umowy, przy 

czym harmonogram ten uwzględniał będzie wymaganą przez Zamawiającego minimalną częstotliwość 

odbioru odpadów, o której mowa w pkt. 4.2 poniżej. 

4.2 Odbiór odpadów obywał się będzie co najmniej raz na dwa tygodnie. 

4.3 Załadunek i odbiór odpadów następował będzie od poniedziałku do piątku w poniższych godzinach: 

4.3.1 Hotel Wodnik – 8.00 – 16.00 

4.3.2 Hotel Sport – 7.00 – 15.00 

4.3.3 OSiR Wawrzkowizna – 8.00 – 16.00 

5. ODBIÓR USŁUG: 

5.1 Odbiór usług dokonywany będzie każdorazowo po dokonaniu przez Wykonawcę odbioru odpadów  

z danego punktu, na podstawie dokumentu Protokołu Odbioru Odpadów, które sporządzane będzie przez 

Wykonawcę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze Stron)  

i potwierdzane będzie własnoręcznym podpisem przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela 

Zamawiającego uczestniczących przy odbiorze odpadów. 

5.2 Protokół  Odbioru Odpadów zawierać będzie co najmniej informacje takie jak: 

5.2.1 datę odbioru odpadów, 

5.2.2 określenie punktu odbioru odpadów (nazwa obiektu), 

5.2.3 liczbę pojemników, z których dokonany został odbiór odpadów wraz z podaniem ich pojemności. 

5.3 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu raz w miesiącu kart przekazania 

odpadów, dotyczących odpadów odebranych w danym miesiącu, określonych Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973. Karty przekazania odpadów Wykonawca wystawiał będzie odrębnie 

dla każdego punktu odbioru odpadów. 

6. SPOSÓB ROZLICZANIA USŁUG: 

6.1 Wykonawca wystawiał będzie co miesiąc fakturę za wszystkie odpady odebrane w miesiącu poprzednim, 

odrębnie dla każdego z punktów odbioru odpadów. 

6.2 Podstawą wystawienia faktury będą Protokoły Odbioru Odpadów dotyczące wszystkich odbiorów 

dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. 

6.3 Do każdej faktury Wykonawca załączał będzie karty przekazania odpadów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 

5.3 powyżej. 

6.4 Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane w danym miesiącu usługi kalkulowane będzie  

w następujący sposób: 

6.4.1 Łączna pojemność (podana w kg) wszystkich pojemników, z których Wykonawca dokonał 

jednorazowego odbioru danego rodzaju odpadów przemnażana będzie przez cenę jednostkową 

odbioru danego rodzaju odpadu, dając tym samym wysokość wynagrodzenia za dokonanie 

jednorazowego odbioru odpadów. 
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6.4.2 Opłata za opróżnienie danego pojemnika będzie naliczana niezależnie od stopnia jego napełnienia 

pod warunkiem, że przedstawiciel Zamawiającego uczestniczący przy odbiorze odpadów przez 

Wykonawcę wskaże Wykonawcy dany pojemnik do wypróżnienia. 

6.4.3 Wynagrodzenie za wszystkie usługi wykonane w danym miesiącu stanowić będzie sumę 

wynagrodzeń za wszystkie jednorazowe odbiory odpadów wykonane w danym miesiącu, których 

dokonanie poświadczone będzie na Protokołach Odbioru Odpadów. 

7. POZOSTAŁE WYMAGANIA: 

7.1 Wykonawca ma obowiązek odbierania każdej ilości zebranych odpadów zgromadzonych w pojemnikach 

wymienionych w pkt 3 ppkt. 3.3 powyżej. 

7.2 Zamawiający zobowiązany jest do używania pojemników dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym. 

7.3 Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji na temat odbioru  

i unieszkodliwiania odpadów, jeśli w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia na Zamawiającego nałożony 

zostanie obowiązek sporządzania jakichkolwiek sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.  

IV. CZĘŚĆ IV – LOKALIZACJA ZŁOTNIKI LUBAŃSKIE – ODPADY KOMUNALNE 

1. ZAKRES USŁUG: 

Zakres Usług obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wymienionych  

w Formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ), które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie 

podlegają obowiązkowi utylizacji.  

W przypadku odbioru odpadów zmieszanych (niesegregowanych), Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

odebrane odpady do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, 

zgodnie z hierarchią postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów wynikającą z obowiązujących 

przepisów prawa. 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie działania  

i czynności, także te nie opisane w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które wynikają  

z przepisów obowiązującego prawa i są niezbędne do właściwego i kompleksowego wykonania danej części 

Zamówienia. 

2. PUNKTY ODBIORU ODPADÓW:  OSW ZŁOTY SEN Złotniki Lubańskie , 59-820 Leśna  

3. POJEMNIKI: 

3.1 W ramach zaoferowanych cen odbioru odpadów, Wykonawca wyposaży nieruchomości (punkty odbioru     

odpadów), na czas obowiązywania Umowy, w pojemniki niezbędne do gromadzenia odpadów. 

3.2 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu pojemniki najpóźniej w pierwszym dniu 

obowiązywania umowy w ilościach i pojemnościach określonych w Załączniku nr 1 do SOPZ. 

3.3 Pojemniki dostarczone przez Wykonawcę  powinny być wykonane z twardego tworzywa sztucznego oraz 

powinny odpowiadać aktualnie obowiązującym normom, a także powinny być czyste, nieuszkodzone  

i w stanie technicznym umożliwiającym gromadzenie i odbiór odpadów. 

3.4 Przekazanie pojemników Zamawiającemu oraz ich odbiór przez Wykonawcę będą poświadczane 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia w tracie obowiązywania umowy zapotrzebowania na 

dodatkowe pojemniki w przypadku, gdy ilości określone w Załączniku nr 1 do SOPZ okażą się 

niewystarczające. Wówczas Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt 

dodatkowe pojemniki w terminie 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania. 
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3.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej ilości pojemników określonej w Załączniku  

nr 1 do SOPZ w przypadku, gdy ilości te okażą się zbyt duże względem wytwarzanych odpadów. Wówczas 

Wykonawca odbierze zbędne pojemniki na własny koszt. 

3.7 Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe pojemniki lub rezygnacja z pojemników zgłaszane będą 

Wykonawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu. 

3.8 Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy 

Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego lub wymiana leży po stronie 

Wykonawcy. 

3.9  Po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy Wykonawca odbierze dostarczone Zamawiającemu pojemniki na 

własny koszt. Pojemniki zwracane będą Wykonawcy w stanie uwzględniającym normalne zużycie. 

4 TERMIN REALIZACJI USŁUG: 

4.1 Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania Umowy cykliczne świadczenie usług. Usługi realizowane 

będą wg harmonogramu, który Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji Umowy, przy 

czym harmonogram ten uwzględniał będzie wymaganą przez Zamawiającego częstotliwość odbioru 

odpadów wskazaną w pkt. 4.2. 

4.2 Odbiór odpadów obywał się będzie 1 raz w tygodniu. 

4.3  Załadunek i odbiór odpadów w OSW Złoty Sen następował będzie od poniedziałku do piątku  

w  godzinach :od 07:00 do 15:00 

5 ODBIÓR USŁUG 

5.1 Odbiór usług dokonywany będzie każdorazowo po dokonaniu przez Wykonawcę odbioru odpadów  

 na podstawie dokumentu Protokołu Odbioru Odpadów, które sporządzane będzie przez Wykonawcę  

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze Stron) i potwierdzane będzie 

własnoręcznym podpisem przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego 

uczestniczących przy odbiorze odpadów. 

5.2 Protokół Odbioru Odpadów zawierać będzie co najmniej informacje takie jak: 

5.2.1 datę odbioru odpadów, 

5.2.2 określenie punktu odbioru odpadów (nazwa obiektu), 

5.2.3 rodzaj odebranych odpadów, 

5.2.4 liczbę pojemników, z których dokonany został odbiór odpadów wraz z podaniem ich pojemności. 

6 SPOSÓB ROZLICZANIA USŁUG 

6.1 Wykonawca wystawiał będzie co miesiąc fakturę za wszystkie odpady odebrane w miesiącu poprzednim. 

6.2 Podstawą wystawienia faktury będą Protokoły Odbioru Odpadów dotyczące wszystkich obiorów 

dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. 

6.3 Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane w danym miesiącu usługi kalkulowane będzie  

w następujący sposób: 

6.3.1 Łączna pojemność (podana w m
3
) wszystkich pojemników, z których Wykonawca dokonał 

jednorazowego odbioru danego rodzaju odpadów przemnażana będzie przez cenę jednostkową 

odbioru danego rodzaju odpadu, dając tym samym wysokość wynagrodzenia za dokonanie 

jednorazowego odbioru odpadów. 

6.3.2 Opłata za opróżnienie danego pojemnika będzie naliczana niezależnie od stopnia jego napełnienia 

pod warunkiem, że przedstawiciel Zamawiającego uczestniczący przy odbiorze odpadów przez 

Wykonawcę wskaże Wykonawcy dany pojemnik do wypróżnienia. 

6.3.3 Wynagrodzenie za wszystkie usługi wykonane w danym miesiącu stanowić będzie sumę 

wynagrodzeń za wszystkie jednorazowe odbiory odpadów wykonane w danym miesiącu, których 

dokonanie poświadczone będzie na Protokołach Odbioru Odpadów. 



ZNAK SPRAWY: ELST/FZ/272-47/2017.FZ-20-2017.WS 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 
 

 

Strona 9 z 11 

 

7 POZOSTAŁE WYMAGANIA: 

7.1 Wykonawca ma obowiązek odbierania każdej ilości zebranych odpadów zgromadzonych w pojemnikach 

wymienionych w Załączniku nr 1 do SOPZ. 

7.2 Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsc wokół pojemników po odbiorze odpadów, w przypadku 

ich rozsypania przy opróżnianiu pojemników. 

7.3 Zamawiający zobowiązany jest do:  

7.3.1 zapewnienia swobodnego dojazdu dla pojazdów Wykonawcy do pojemników, 

7.3.2 udostępnienia utwardzonego miejsca ustawienia pojemników, 

7.3.3 utrzymania w czystości miejsca stałego ustawienia pojemników, 

7.3.4 używania pojemników dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym. 

V. CZĘŚĆ V – LOKALIZACJA KRASNOBRÓD – ODPADY KOMUNALNE 

1. ZAKRES USŁUG: 

Zakres Usług obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wymienionych  

w Szczegółowym Formularzu Cenowym, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie podlegają 

obowiązkowi utylizacji.  

W przypadku obioru odpadów zmieszanych (niesegregowanych), Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

odebrane odpady do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, 

zgodnie z hierarchią postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów wynikającą z obowiązujących 

przepisów prawa. 

W przypadku odbioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny (segregowanych), Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać odebrane odpady do instalacji odzysku, zgodnie z hierarchią postępowania  

z poszczególnymi rodzajami odpadów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie działania  

i czynności, także te nie opisane w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które wynikają  

z przepisów obowiązującego prawa i są niezbędne do właściwego i kompleksowego wykonania danej części 

Zamówienia. 

2. PUNKT ODBIORU ODPADÓW: CSiR KRASNOBRÓD ul. Kościuszki 73, 22-440 Krasnobród. 

3. POJEMNIKI: 

3.1. W ramach zaoferowanych cen odbioru odpadów, Wykonawca wyposaży nieruchomości (punkty odbioru     

odpadów), na czas obowiązywania Umowy, w pojemniki niezbędne do gromadzenia odpadów. 

3.2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu pojemniki najpóźniej w pierwszym dniu 

obowiązywania umowy w ilościach i pojemnościach określonych w Załączniku nr 1 do SOPZ. 

3.3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej niezwłocznie po zawarciu Umowy zweryfikować, czy możliwe 

będzie dokonywanie odbioru odpadów z pojemników posiadanych przez Zamawiającego. Gdyby okazało 

się, że pojemniki posiadane przez Zamawiającego nie są odpowiednio przystosowane do 

urządzeń/pojazdów Wykonawcy i nie jest możliwe dokonywanie przez Wykonawcę odbioru odpadów  

z tych pojemników, wówczas Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dodatkowe 

pojemniki o pojemności odpowiadającej lub zbliżonej do pojemności pojemników posiadanych przez 

Zamawiającego, w terminie określonym w pkt. 3.4 poniżej. 

3.4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu pojemniki najpóźniej w pierwszym dniu 

obowiązywania Umowy. 
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3.5. Pojemniki dostarczone przez Wykonawcę  powinny być wykonane z twardego tworzywa sztucznego oraz 

powinny odpowiadać aktualnie obowiązującym normom, a także powinny być czyste, nieuszkodzone  

i w stanie technicznym umożliwiającym gromadzenie i odbiór odpadów. 

3.6. Pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów powinny być oznaczone rodzajem 

odpadów, które należy w nich segregować. 

3.7. Przekazanie pojemników Zamawiającemu oraz ich odbiór przez Wykonawcę  będą poświadczane 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia w tracie obowiązywania umowy zapotrzebowania na 

dodatkowe pojemniki w przypadku, gdy ilości pojemników w Obiekcie okażą się niewystarczające. 

Wówczas Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt dodatkowe 

pojemniki w terminie 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania. 

3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej ilości w przypadku, gdy ilości te okażą się 

zbyt duże względem wytwarzanych odpadów. Wówczas Wykonawca odbierze zbędne pojemniki na 

własny koszt. 

3.10. Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe pojemniki lub rezygnacja z pojemników zgłaszane będą 

Wykonawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu. 

3.11. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy 

Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego lub wymiana leży po stronie 

Wykonawcy. 

3.12.  Po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy Wykonawca odbierze dostarczone Zamawiającemu pojemniki na 

własny koszt. Pojemniki zwracane będą Wykonawcy w stanie uwzględniającym normalne zużycie. 

Wykonawca dokonywał będzie odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach posiadanych przez 

Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 1 do SOPZ.  

4. TERMIN REALIZACJI USŁUG: 

4.1 Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania Umowy cykliczne świadczenie usług. Usługi realizowane 

będą wg harmonogramu, który Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji Umowy, przy 

czym harmonogram ten uwzględniał będzie wymaganą przez Zamawiającego częstotliwość odbioru 

odpadów wskazaną w tabeli poniżej (pkt. 4.2). 

4.2 Odbiór odpadów obywał się będzie z następującą częstotliwością: 

4.2.1 szkło bezbarwne – w okresie VI-VIII – 1 raz w miesiącu; w okresie IX-V – 1 raz na dwa miesiące, 

4.2.2 szkło kolorowe – w okresie VI-VIII – 1 raz w miesiącu; w okresie IX-V – 1 raz na dwa miesiące, 

4.2.3 opakowania z papieru i tektury – 1 raz w miesiącu, 

4.2.4 opakowania z tworzyw sztucznych – 1 raz w miesiącu  

4.2.5 inne, tj. odpady zmieszane pozostałe po wysegregowaniu ww. odpadów – w okresie V-IX-2 razy  

w miesiącu , w okresie X – IV - 1 raz w miesiącu 

4.3 Załadunek i odbiór odpadów następował będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00 

5 ODBIÓR USŁUG: 

5.1 Odbiór usług dokonywany będzie każdorazowo po dokonaniu przez Wykonawcę odbioru odpadów, na 

podstawie dokumentu Protokołu Odbioru Odpadów, które sporządzane będzie przez Wykonawcę w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze Stron) i potwierdzane będzie własnoręcznym 

podpisem przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego uczestniczących przy odbiorze 

odpadów. 

5.2 Protokół Odbioru Odpadów zawierać będzie co najmniej informacje takie jak: 

5.2.1 datę odbioru odpadów, 

5.2.2 określenie punktu odbioru odpadów (nazwa obiektu), 
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5.2.3 rodzaj odebranych odpadów, 

5.2.4 liczbę pojemników, z których dokonany został odbiór odpadów wraz z podaniem ich pojemności. 

6 SPOSÓB ROZLICZANIA USŁUG: 

6.1 Wykonawca wystawiał będzie co miesiąc fakturę za wszystkie odpady odebrane w miesiącu poprzednim. 

6.2 Podstawą wystawienia faktury będą Protokoły Odbioru Odpadów dotyczące wszystkich obiorów 

dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. 

6.3 Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane w danym miesiącu usługi kalkulowane będzie  

w następujący sposób: 

6.3.1 Łączna pojemność (podana w m
3
) wszystkich pojemników, z których Wykonawca dokonał 

jednorazowego odbioru danego rodzaju odpadów przemnażana będzie przez cenę jednostkową 

odbioru danego rodzaju odpadu, dając tym samym wysokość wynagrodzenia za dokonanie 

jednorazowego odbioru odpadów. 

6.3.2 Opłata za opróżnienie danego pojemnika będzie naliczana niezależnie od stopnia jego napełnienia 

pod warunkiem, że przedstawiciel Zamawiającego uczestniczący przy odbiorze odpadów przez 

Wykonawcę wskaże Wykonawcy dany pojemnik do wypróżnienia. 

6.3.3 Wynagrodzenie za wszystkie usługi wykonane w danym miesiącu stanowić będzie sumę 

wynagrodzeń za wszystkie jednorazowe odbiory odpadów wykonane w danym miesiącu, których 

dokonanie poświadczone będzie na Protokołach Odbioru Odpadów. 

7 POZOSTAŁE WYMAGANIA: 

7.1 Wykonawca ma obowiązek odbierania każdej ilości zebranych odpadów zgromadzonych w pojemnikach na 

odpady. 

7.2 Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsc wokół pojemników po odbiorze odpadów, w przypadku 

ich rozsypania przy opróżnianiu pojemników. 

7.3 Zamawiający zobowiązany jest do:  

7.3.1 zapewnienia swobodnego dojazdu dla pojazdów Wykonawcy do pojemników, 

7.3.2 udostępnienia utwardzonego miejsca ustawienia pojemników, 

7.3.3 utrzymania w czystości miejsca stałego ustawienia pojemników. 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do SOPZ – Zestawienie szacunkowych ilości pojemników na odpady komunalne 
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Adres wykonania usługi Kod i nazwa odpadu lub nazwa usługi  Rodzaj pojemnika Ilość  Własność pojemnika 

  Hotel Wodnik 
Słok k/Bełchatowa 
97-400 Bełchatów 

Zmieszane (niesegregowane) odpady 
komunalne  
(20 03 01) 

120 L 4 Wykonawcy 

1100 L 10 Wykonawcy 

Opakowania z papieru i tektury  
(15 01 01) 

1100 L 2 Wykonawcy 

Opakowania z tworzyw sztucznych 
(15 01 02) 

2,5 m 
3
 1 Wykonawcy 

Opakowania ze szkła  
(15 01 07) 

1,5 m³ IGLOO BIAŁE 1 Wykonawcy 

OSIR Wawrzkowizna 
Wawrzkowizna 1 
97-400 Bełchatów 

Zmieszane (niesegregowane) odpady 
komunalne  
(20 03 01) 

1100 L 2 Wykonawcy 

7,5 m 
3
 2 Wykonawcy 

7,5 m 
3
 1 Zamawiającego 

Opakowania z papieru i tektury  
(15 01 01) 

1100 L 1 Wykonawcy 

Opakowania z tworzyw sztucznych 
(15 01 02) 

1,5 m 
3
 5 Zamawiającego 

Opakowania ze szkła  
(15 01 07) 

1,5 m
3
 IGLOO KOLOR 1 Wykonawcy 

1,5 m
3
 IGLOO BIAŁE 1 Wykonawcy 

OSW Złoty Sen 
Złotniki Lubańskie                                               

59-820 Leśna   

Zmieszane (niesegregowane) odpady 
komunalne  
(20 03 01) 

1,1m³ 3 Wykonawcy 

CSiR Krasnobród 
ul. Kościuszki 73 

22-440 Krasnobród 

Zmieszane (niesegregowane) odpady 
komunalne  
(20 03 01) 

6,5 m³ 1 Zamawiającego 

Opakowania z papieru i tektury  
(15 01 01) 

dowolny 1 Wykonawcy 

Opakowania z tworzyw sztucznych 
(15 01 02) 

dowolny 2 Wykonawcy 

Opakowania ze szkła  
(15 01 07) 

dowolny 1 Wykonawcy 


