Załącznik Nr 8
Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz tych, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.

Rodzaj zamówienia: usługa.
Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz
tych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
zgodnie z nomenklaturą CPV:
90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami
90.51.31.00-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów
90.53.30.00-2
usługi gospodarki odpadami

3.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
polegającej na: odbiorze zmieszanych, selektywnie zebranych odpadów pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz tych, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (zawartych
na przedłożonym przedsiębiorcy przez Zamawiającego wykazie), transporcie odpadów
i ich zagospodarowaniu poprzez przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego na
lata 2016 – 2022 w centralnym regionie gospodarki odpadami, oraz do przekazywania
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 /Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm./. Usługa
obejmuje zapewnienie również przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych
(szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez
zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów
adresowych o problematycznej lokalizacji).
Odpady zmieszane, pozostałe będą zbierane do pojemników/kontenerów. Natomiast
odpady posegregowane na terenie nieruchomości zamieszkałych będą zbierane w systemie

4.
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workowym, a na terenie nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
do pojemników/kontenerów, w wyjątkowych sytuacjach do worków.
5. Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów /Dz. U. z 2014 r. poz. 1923/ i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem:
20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie i 15 – odpady
opakowaniowe, oraz inne odpady zaliczone do grupy odpadów komunalnych.
Odpady posegregowane stanowią:
a) szkło – butelki oraz słoiki szklane po żywności i napojach, szklane opakowania
po kosmetykach itp.,
b) papier – gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny,
biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania itp.,
c) tworzywa sztuczne + opakowania wielomateriałowe – butelki plastikowe po napojach,
kosmetykach i środkach czystości (np. typu PET), plastikowe opakowania po żywności
(np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki
z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności –
tzw. tetrapaki (np. kartony po mleku czy sokach) itp.
6. odpady zielone – odpady, które składają się wyłącznie z części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zieleni (np. przydomowych ogródków, parków, zieleńców)
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia nieruchomości zamieszkałych,
niezamieszkałych oraz tych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz mieszanych w pojemniki/kontenery na
odpady zmieszane i posegregowane przeznaczone dla ww. nieruchomości. Natomiast
obejmuje wyposażenie nieruchomości zamieszkałych z zabudową mieszkaniową
wielorodzinną (bloki), w pojemniki/kontenery przeznaczone na odpady segregowane, w
ilości zgłoszonej przez Zamawiającego.
7. Ogólna charakterystyka Gminy Juchnowiec Kościelny w kontekście odbioru
i zagospodarowania odpadów:
Obszar gminy Juchnowiec Kościelny zajmuje ok. 172,06 km², a zamieszkuje go ok. 15.563
mieszkańców.
Wykaz miejscowości:
Baranki, Biele, Bogdanki, Brończany, Czerewki, Dorożki, Hermanówka, Hołówki Duże,
Hołówki Małe, Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Ignatki-Kolonia, Ignatki-Osiedle,
Izabelin, Janowicze, Janowicze-Kolonia, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Dolny – Kolonia,
Juchnowiec Górny, Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Klewinowo, Kożany, Kolonia
Koplany, Księżyno – Kolonia, Koplany, Kożany, Księżyno, Lewickie, Lewickie –
Kolonia, Lewickie –Stacja, Niewodnica Nargilewska, Niewodnica Nargilewska-Kolonia,
Ogrodniczki, Olmonty, Pańki, Rostołty, Rumejki, Simuny, Solniczki, Stanisławowo,
Szerenosy, Śródlesie, Tryczówka, Wojszki, Wólka, Zajączki, Zaleskie, Złotniki.
Liczba gospodarstw domowych – 5.434, w tym:
·liczba gospodarstw domowych (budynki jednorodzinne) – ok. 3.441
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·liczba gospodarstw domowych (budynki wielolokalowe) – ok. 1.721 (ok. 38
budynków)
Liczba obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych – ok. 249
Liczba obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - 23
Ilość zebranych odpadów w całej Gminie Juchnowiec Kościelny w roku 2015 (w Mg):
Kod odpadu 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2.290,9
Kod odpadu 15 01 01 opakowania z papieru i tektury – 33,0
Kod odpadu 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych – 42,2
Kod odpadu 15 01 07 opakowania ze szkła – 22,1
Kod odpadu 20 01 01 papier i tektura – 42,0
Kod odpadu 20 01 02 szkło – 39,8
Kod odpadu 20 01 39 tworzywa sztuczne – 125,3
Kod odpadu 16 01 03 zużyte opony – 1,3
Kod odpadu 16 03 06 organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 – 67,2
Kod odpadu 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji – 26,0
UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY NIE ZAPEWNIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA W PODANYCH
POWYŻEJ ILOŚCIACH, STANOWIĄ ONE JEDYNIE PRZYBLIŻONE DANE
POGLĄDOWE WYNIKAJĄCE Z ROKU UBIEGŁEGO.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Wymogi dotyczące przekazywania odpadów:
a) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia
przepisów prawa, w szczególności takich jak:
 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U z 2016 r. poz.
1829 z późn. zm./,
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm./,
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U.
z 2016 r. poz. 250 z późn. zm. /,
 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2015 r. poz. 87 z późn. zm./,
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2016 r. poz. 672
z późn. zm./,
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym /Dz. U.
z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm./,
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach /Dz. U. z 2016 r. poz.
1083/,
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi /Dz. U. z 2009 r. Nr 104,
poz. 868/,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów /Dz. U. z 2014 r., poz. 1973/,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości /Dz.
U. z 2013 r. poz. 122/,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów /Dz. U. z 2014 r. poz. 1923/,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych /Dz. U. z 2016 r. poz. 2167/,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi /Dz. U. z 2016 r. poz. 934/,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów /Dz.
U. z 2012 r. poz. 676/,
Uchwała Nr XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata
2016-2022,
Uchwała Nr XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata
2016-2022 /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4916/,
Uchwała nr XXXIV/392/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1229/,
Uchwała nr XXXV/402/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 kwietnia
2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Juchnowiec Kościelny /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1675 z późn. zm./,
Uchwała nr XXXVI/413/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia
2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Juchnowiec Kościelny /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1675 z późn. zm./
Porozumieniem międzygminnym Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 października
2010 r., a Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto
projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”,
Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 października 2015
r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie na część roku / Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 3453/,
 a także z innymi obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarowania odpadami.
Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitorować
obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia, w tym
uwzględniać wszelkie zmiany i dostosowywać się do nich.
b) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni, w stosunku do faktycznie odebranej
ilości odpadów osiągnięcie odpowiednich poziomów recyclingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm./,
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych /Dz. U. z 2016 poz. 2167/, Ustawy z dnia 28 listopada 2014
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw /Dz. U. z 2015 r. poz. 87 z późń. zm/, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania
poziomu ograniczenia masy tych odpadów /Dz. U. z 2012 r. poz. 676/ oraz wszelkimi nowo
obowiązującymi aktami prawa. Niedotrzymanie ww. poziomów równoznaczne jest
z obciążeniem Wykonawcy w zakresie pokrycia ewentualnych kar nałożonych
na Zamawiającego.
c) W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz
nieruchomości, z których będą odbierane stałe odpady komunalne.
d) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów znajdujących się w workach,
pojemnikach oraz kontenerach, a także zebrania odpadów leżących obok pojemników, jeśli
będzie to wynikiem jego działania, oraz uprzątnięcia pozostałości.
e) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać
selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi)
odpadami komunalnymi.
f) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu
nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje
się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów (np. w worku lub w pojemniku
przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane,
gdy w worku przeznaczonym na dane frakcje odpadów segregowanych będą znajdować
się odpady innych frakcji, jeżeli w pojemniku na odpady zmieszane będą znajdowały
się odpady, które należy umieścić w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów itp.), Wykonawca odbierze je oraz zgłosi Zamawiającemu o zaistniałym fakcie.
Nie należy uznać za brak segregacji pojedynczych odpadów, które powinny być
selektywnie wyłączone z odpadów zmieszanych np. 1 butelka, 1 gazeta itp. Wykonawca
w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji będzie
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obowiązany do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego
o niewywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez danego właściciela
nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć pisemną
informację z odpowiednią dokumentacją fotograficzną. Z powyższego musi jednoznacznie
wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia
ww. zdarzenia.
g) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów
komunalnych na legalizowanej wadze.
h) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji
przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji.
i) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania każdej ilości odpadów, stanowiących
przedmiot zamówienia.
2) Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych:
a) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę wg. ramowego harmonogramu. Odpady
wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież (tekstylia),
opony – objazdowa zbiórka 2 razy w roku. Wykonawca odbiera każdą ilość odpadów
komunalnych.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia każdemu właścicielowi nieruchomości
bez dodatkowej opłaty wystarczającej ilości kompletów worków do selektywnego
gromadzenia odpadów (dot. zabudowy jednorodzinnej oraz zgłoszonych przypadków
nieruchomości niezamieszkałych):
 zielonego – szkło,
 niebieskiego – papier,
 żółtego – tworzywa sztuczne + opakowania wielomateriałowe,
 szarego – odpady zielone.
Wszystkie worki mają być zaopatrzone w logo odbiorcy odpadów oraz nazwę firmy i numer
telefonu kontaktowego, a dodatkowo winny być oznaczone odpowiednimi napisami oraz
zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego
dostarczania odpowiednich worków właścicielom nieruchomości w terminie ustalonym w
tych przepisach.
Wykonawca ww. podmiotom dostarczy „zestaw startowy” po 5 kompletów worków
(zielony, niebieski, żółty, szary) nie później niż do 20 stycznia 2017 r. Worki powinny być
o pojemności mieszczącej się w przedziale 100 – 120 l. i grubości zapewniającej
dostateczną wytrzymałość. W przypadku przedłużenia procedury przetargowej i braku
możliwości dostarczenia worków do wszystkich nieruchomości, w terminie do 20 stycznia
2017 r., Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powyższych czynności niezwłocznie,
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie bez dodatkowej opłaty
do bieżącego dostarczania właścicielom nieruchomości nowych worków do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w ilości i rodzaju odpowiadającym liczbie i rodzajowi worków
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odebranych z terenu danej nieruchomości, a także do dostarczania worków właścicielom ww.
nieruchomości w zależności od potrzeb, również poza terminem odbioru odpadów
komunalnych, zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego.
Ponadto, do dnia 1 lutego 2017 r. Wykonawca, w ilości 50 worków każdego rodzaju, wyposaża
punkty poboru worków wskazane przez Zamawiającego, a następnie uzupełnia je w miarę
zgłaszanych potrzeb. Jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu – min. po 20 sztuk worków
każdego rodzaju. Szacunkowa ilość punktów wynosi 50. Wykaz punktów zostanie przekazany
Wykonawcy w dniu podpisania umowy. W przypadku przedłużenia procedury przetargowej
i braku możliwości dostarczenia worków do ww. punktów poboru, w terminie do 1 lutego
2017 r., Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powyższych czynności niezwłocznie,
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
c) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia każdemu właścicielowi nieruchomości
zamieszkałej – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – bez dodatkowej opłaty
kompletu pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów:
 zielonego – szkło,
 niebieskiego – papier,
 żółtego – tworzywa sztuczne + opakowania wielomateriałowe,
 szarego – odpady zielone
w ilości oraz o pojemności wskazanej przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb – min. 1
pojemnik każdego rodzaju na gniazdo (ok. 30 gniazd), w terminie do 31 stycznia 2017 r.
W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania
pojemników w sposób pozwalający na właściwe selektywne zbieranie w nich odpadów, w
terminie ustalonym w tych przepisach.
Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów, jeżeli pojemniki dostarczone przez
Wykonawcę okazały się niewystarczające.
W przypadku przedłużenia procedury przetargowej i braku możliwości dostarczenia
pojemników do ww. punktów poboru, w terminie do 31 stycznia 2017 r., Wykonawca będzie
zobowiązany do wykonania powyższych czynności niezwłocznie, w terminie do 5 dni od daty
podpisania umowy.
d) Za stan techniczny pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych odpowiada
Wykonawca. Uszkodzenie pojemnika przez Wykonawcę podczas załadunku odpadów
wiąże się z naprawieniem wyrządzonej szkody przez Wykonawcę.
e) Wykonawca jest obowiązany do rozpatrzenia i usunięcia, w trybie natychmiastowym,
zgłoszonych przypadków uchybień/nienależytego wykonania usług objętych przedmiotem
zamówienia/umowy (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie
z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.), w terminie
określonym w ofercie, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia
w formie pisemnej (w tym również faks, e-mail) od Zamawiającego. Rozpatrzenie
zgłoszonych uwag należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie (w tym również faks, e-mail)
na adres Zamawiającego. Do czasu na usunięcie uchybień nie wlicza się dni ustawowo
wolnych od pracy.
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3) Wykaz pozostałych czynności do wykonania przez Wykonawcę:
a) Wykonawca odbiera każdą ilość odpadów komunalnych.
b) Przed przystąpieniem do wykonywania usługi odbioru odpadów Wykonawca opracuje
i dostarczy Zamawiającemu do akceptacji harmonogram odbioru:
 odpadów komunalnych niesegregowanych,
 selektywnej zbiórki odpadów,
 objazdowej zbiórki odpadów: wielkogabarytów, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odzieży (tekstyliów), zużytych opon,
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Przy czym, Zamawiający zastrzega, że w przypadku odbioru odpadów komunalnych
o częstotliwości 2 razy w miesiącu, częstotliwość odbioru, w miarę możliwości, nie
powinna być rzadsza niż co 2 tygodnie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wprowadzenia zmian w harmonogramie
w uzasadnionych przypadkach wynikających z zabezpieczenia należytej realizacji usługi.
c) Wykonawca, najpóźniej do 20 stycznia 2017 roku, dostarczy harmonogram odbioru
odpadów oraz ulotkę informacyjną (przygotowaną przez Zamawiającego) do wszystkich
nieruchomości. W przypadku przedłużenia procedury przetargowej i braku możliwości
dostarczenia harmonogramu odbioru odpadów oraz ulotek informacyjnych
(przygotowanych przez Zamawiającego) do wszystkich nieruchomości, w terminie do
20 stycznia 2017 r., Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powyższych
czynności w terminie do 5 dni od daty przekazania materiałów przez Zamawiającego.
d) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych prac, utrzymanie
ładu i porządku w miejscu prowadzonych prac, usuwanie wszelkich nieczystości
i odpadów oraz innych pozostałości po wykonanej usłudze.
e) Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia wskazanych przez Zamawiającego miejsc
w pojemniki na przeterminowane leki oraz zużyte baterie i akumulatory, zużyte żarówki
w ilości max. po 20 sztuk każdego rodzaju, a także odbiór i zagospodarowanie
ww. odpadów. Odbiór niniejszych odpadów odbywa się w zależności od potrzeb
Zamawiającego, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4) Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm./, Rozporządzenia 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/,
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi /Dz. U. z 2009 r. Nr 104
poz. 868/.
5) Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:
a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej
i elektronicznej sprawozdań, o jakich mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach /Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm/. Sprawozdania winny być
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016 r. w
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b)

c)



d)

e)

sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami /Dz. U. z 2016 r. Nr 934/, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie
z obowiązującymi wzorami druków.
W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego, rocznego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa
w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2016 r. poz. 250
z późn. zm./, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne
informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie
również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru,
unieszkodliwienia i segregacji odpadów jeżeli w trakcie realizacji zamówienia
na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań
z zakresu gospodarki odpadami.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu:
miesięcznych raportów o ilości zebranych odpadów i o sposobie ich zagospodarowania –
w terminie do 30 dnia każdego miesiąca po miesiącu objętym sprawozdaniem,
kwartalnych informacji o ilości i frakcjach odpadów powstałych po ich przetworzeniu
(dane z RIPOK oraz ewentualnie innych instalacji, w których przetwarzane są odpady) –
w terminie do 30 września, 30 grudnia, 28 lutego.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania
odpadów do RIPOK-ów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych
zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby
ewidencji i odpadów /Dz. U. z 2014 r. poz. 1973/.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu,
co miesiąc wraz z fakturą, kart przekazania odpadów.

6) Sprzęt techniczny oraz niezbędne wyposażenie:
Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu sprzętu
pozwalającego wykonać usługę zgodnie z niniejszym zamówieniem.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego
b) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
c) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej
zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 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/.
7) Wymagania dotyczące instalacji do jakich mogą trafić odpady z terenu gminy
Juchnowiec Kościelny:
a) zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone Wykonawca będzie zobowiązany
przekazywać do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanych
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w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz uchwale w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego;
b) selektywnie zebrane odpady komunalne w ramach zagospodarowania odpadów,
Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania,
zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami, o których mowa w ustawie z 14 grudnia 2012
roku o odpadach.
c)
stosownie do art. 6d ust.4, pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie
instalacji, do których będzie wskazywał odebrane odpady komunalne. W przypadku niewielkiej
ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, możliwe jest wskazanie
podmiotu zbierającego te odpady.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.02.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku
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