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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Charakterystyka Miasta i Gminy Kolbuszowa. 

1.1 Powierzchnia Gminy Kolbuszowa wynosi 171 km2 a powierzchnia Miasta wynosi 749 ha. 

Liczba mieszkańców Gminy Kolbuszowa (wg danych z ewidencji ludności) wynosi  

24 648, w tym teren Miasta Kolbuszowa zamieszkuje 8853 mieszkańców, natomiast 

tereny wiejskie 15795 (stan na dn. 31.12.2019 r.).   

1.2 Liczba mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej wynosi ok. 3800. 

1.3 W skład Gminy Kolbuszowa wchodzi Miasto Kolbuszowa (mapa Miasta Kolbuszowa 

stanowi załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz 14 wsi (sołectw): 

Bukowiec, Domatków, Huta Przedborska, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa Górna, 

Kłapówka, Kupno, Nowa Wieś, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Świerczów, Werynia, 

Widełka, Zarębki. Mapa Gminy Kolbuszowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. 

1.4 Szczegółowe dane dotyczące liczby gospodarstw ujętych w deklaracjach (stan na  

dn. 31.01.2020 r.): 

 liczba gospodarstw domowych na wsi (zabud. jednorodzinna) – ok. 3587,  

 liczba gospodarstw domowych w mieście (zabud. jednorodzinna) – ok. 1430, 

 liczba gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej – ok. 1197,  

 liczba miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie 

wielorodzinnej(miejsca ustawienia pojemników) – 24 

 liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych przy zabudowie 

wielorodzinnej  o poszczególnych pojemnościach: 

a) 1100 l – 10 szt., 

     b) 7000 l - 14 szt.,   

 wykaz bloków został przedstawiony w załączniku 3 do niniejszego OPZ. 

Liczba ludności zamieszkująca Gminę Kolbuszowa, ujęta w deklaracjach wynosi: 18 008 

(stan na dn. 31.01.2020 r.) 

W trakcie trwania Zamówienia liczba miejsc odbioru może ulegać zmianom w związku              

z powstaniem, likwidacją lub rozwojem nieruchomości. 

Powyższe dane ilościowe zostały przygotowane przez Zamawiającego z należytą 

starannością, należy traktować je jednak jako przybliżone w związku z możliwymi 

zmianami w ilości nieruchomości oraz ze zmianami w deklaracjach o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana powyższych danych nie może stanowić 

podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

 

1.5 Urządzenia do gromadzenia odpadów 

1) W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

stosuje się: 

 pojemniki 60 l wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego, 

 pojemniki do 120 l wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego, 

 pojemniki 240 l wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z kółkami, 

 pojemniki 360 l wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z kółkami, 

 pojemniki 240 l wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z kółkami, 

 pojemniki 1100 l wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z kółkami, 

 pojemniki KP5, KP 7, KP1 wykonane z metalu, kryte, 

 worki. 
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1.6 Łączna ilość odpadów komunalnych zebrana w okresie od marca do czerwca z terenu 

Gminy Kolbuszowa w latach poprzednich została przedstawiona w poniższej tabeli: 

 

Zestawienie ilości odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych w latach 2015-2019 

Rodzaj odpadów 

Masa odebranych odpadów w Mg 

2015 2016 2017 2018 2019 

Niesegregowane (zmieszane)  
odpady komunalne 

753,28 758,82 832,38 868,42 935,38 

2. Przedmiot zamówienia 

 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i transportu niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolbuszowa pochodzących  

z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych.  

2.2 Usługa w szczególności obejmuje: 

a) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (zgodnie  

z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa), 

b) transport celem zagospodarowania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych do instalacji komunalnej, której odległość mieści się  

w granicach do 60 km, tam i z powrotem. 

 

Przewidywana, maksymalna ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych jaka powstanie na terenie Gminy Kolbuszowa w okresie objętym 

zamówieniem wynosi 960 Mg. 

 

Termin trwania zamówienia: od momentu zakończenia umowy nr 

44/2020/OŚiGW/P56   z dnia 2 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

3 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

3.1. dokonania wizji w terenie i zapoznania się z warunkami wykonywania usługi przed 

złożeniem oferty; 

3.2. odbioru i transportu wszystkich niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych wystawionych poza posesję zgodnie z harmonogramem przez właścicieli 

nieruchomości. Średnioroczna liczba gospodarstw domowych w Gminie Kolbuszowa 

oraz liczba odpadów zebranych w poszczególnych latach określona została w punkcie 

pierwszym niniejszego załącznika do SIWZ; 

3.3. odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgodnie  

z obowiązującym stanem prawnym na terenie Gminy Kolbuszowa z następująca 

częstotliwością: 

Rodzaj odpadów 

Z obszarów 

zabudowy 

jednorodzinnej w 

granicach miasta 

Z obszarów zabudowy 

zagrodowej  

i jednorodzinnej w 

granicach wsi 

Z obszarów 

zabudowy 

wielorodzinnej 

w granicach miasta 

Z obszarów 

zabudowy 

wielorodzinnej 

w granicach wsi 

niesegregowane (zmieszane)  

odpady komunalne 
1 raz na 2 tygodnie 1 raz na 4 tygodnie 

1 raz na 10 dni w miesiącu marcu oraz  

1 raz na tydzień w pozostałych miesiącach 
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objętych zamówieniem 

 

3.4. wykonania przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum 

utrudnienia w ruchu drogowym, w korzystaniu z nieruchomości oraz innych 

niedogodności dla mieszkańców Gminy Kolbuszowa; 

3.5. zapewnienia – dla właściwej realizacji przedmiotu umowy – przez cały okres trwania 

umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe  

i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi; 

3.6. dokonywania odbioru i transportu odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd  

do punktów odbioru odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych 

remontów dróg, dojazdu, trudnych warunków atmosferycznych, itp., za wyjątkiem 

sytuacji kryzysowych tj. powódź, poprzez zorganizowanie środków transportu 

umożliwiających odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji 

W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów 

realizacji przedmiotu umowy; 

3.7. zgłoszenia Zamawiającemu i uzgodnienia z właścicielem takiej nieruchomości miejsca  

i warunków odbioru odpadów przez Wykonawcę w wyjątkowych przypadkach, gdy 

występuje brak dostępu do nieruchomości,; 

3.8. Wykonawca jest obowiązany naprawić lub ponosić koszty napraw szkód wyrządzonych 

w majątku osób trzecich podczas wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, 

ogrodzeń, wjazdów itp.) 

 

4 Zasady odbioru odpadów: 

 

4.1. Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany, workowo -  

pojemnikowy, zbiórki odpadów komunalnych: 

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą  

w pojemnikach. Dopuszcza się gromadzenie tych odpadów w oznaczonych kodem 

kreskowym workach, w sytuacji dużej odległości (min. 0,5 km) posadowienia 

gospodarstwa od trasy przejazdu lub gdy ilość odpadów, jakie powstały na 

nieruchomości, przekroczy łączną objętość pojemników, w jakie winien wyposażyć 

nieruchomość jej właściciel. 

b) Ilość gospodarstw domowych, miejsc do gromadzenia odpadów, podano  

w punkcie 1.4 tego załącznika. 

4.2. Na terenie zabudowy wielorodzinnej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników 

ustawionych w dotychczas przeznaczonych do tego miejscach, 

4.3 Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości, objętych 

przez gminę systemem gospodarowania odpadami, w pojemnikach lub workach 

spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kolbuszowa.  

4.4 Właściciel nieruchomości odpady do odbioru winien wystawić w pojemnikach/workach 

oznakowanych kodem kreskowym (dotyczy zabudowy jednorodzinnej). 

4.5 W przypadku braku kodu kreskowego na pojemniku/worku Wykonawca odbiera odpady  

i zgłasza taki przypadek Zamawiającemu. Zgłoszenie winno zawierać informacje 

określającą adres nieruchomości a jeżeli jego podanie jest niemożliwe to informacje 

dotyczące miejsca jego odbioru, godziny oraz zapis GPS. Zgłoszenie powinno być 
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przekazywane na bieżąco w formie elektronicznej (nie dotyczy budynków 

wielolokalowych). 

4.6 Wykonawca ma obowiązek rejestrowania w sposób elektroniczny odbieranych 

worków/pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów. Raport odebranych 

worków/pojemników powinien być udostępniany Zamawiającemu, na następny dzień 

roboczy, po zakończeniu trasy, w formie elektronicznej. 

4.7 Sprzęt do elektronicznego rejestrowania odbieranych pojemników/worków dostarczy 

Zamawiający. 

4.8 Dostarczenie mieszkańcom kodów kreskowych leży po stronie Zamawiającego. 

4.9 W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku 

segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady komunalne. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu 

informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie 

Kolbuszowa gromadzeniu odpadów;  

     Informacja powinna zawierać: 

a) adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny  

z regulaminem, datę, godzinę oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości,  

b) dokumentację fotograficzną z zaistnienia takiego zdarzenia. Informacja winna być 

podpisana przez pracownika Wykonawcy, który stwierdził nieprawidłowość. 

4.10 za spełnienie wymogu selektywnej zbiórki uznaje się sytuacje, gdy w pojemniku na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odpady podlegające segregacji nie 

stanowią więcej niż 2 % oraz gdy odpady zostaną umieszczone w odpowiednich 

pojemnikach lub workach, które zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem 

jakości zbieranej frakcji oraz z zachowaniem wymogów Regulaminu, 

4.11 Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego w szczególności do: 

a) zapobiegania wysypywania się odpadów z pojemników i worków podczas 

dokonywania odbioru, 

b) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypywaniem się trakcie 

transportu i wyciekiem powstałym w trakcie zgniatania przewożonych 

odpadów; w przypadku wysypywania się, wycieku Wykonawca obowiązany 

jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich 

wysypywania, wycieku (zabrudzeń, plam, itd.),  

c) uprzątnięcia i odebrania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także  

tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach, w szczególności 

pozostawione w workach, jednak nie odpowiada za utrzymanie porządku  

i czystości w altankach poza przypadkami zanieczyszczeń wynikających  

z winy Wykonawcy, 

4.12 Wykonawcę obowiązuje: 

a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych  

ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości, 

b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, 

c) zakaz mieszania odpadów z posesji zamieszkałych z odpadami z posesji 

niezamieszkały, 

4.13 Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów: 

a) w terminach wynikających z harmonogramu,  

b) niezależnie od warunków atmosferycznych, za wyjątkiem sytuacji kryzysowych 

np. powódź, 
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c) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów,  

w sposób wykluczający ich zmieszanie. 

4.14 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji czas na reakcję wynosi 24 

godziny od dnia zgłoszenia reklamacji (fax., e-mail). O wyniku jej wykonania 

niezwłocznie należy poinformować Zamawiającego.  

4.15 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru poszczególnych frakcji odpadów 

komunalnych zgodnie zobowiązującym stanem prawnym na terenie Gminy Kolbuszowa.  

5 Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości 

 

5.1 Wykonawca obowiązany jest do: 

a) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b  

i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Kolbuszowej, w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia, 

b) posiadania wpisu do rejestru BDO dokonywanego na podstawie ustawy  

z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2019.701 z późn. zm.) 

c) posiadania zezwoleń, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. 2019.701 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, 

d) posiadania potencjału technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

e) spełnienia wymagań zawartych 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). 

 

5.2 W razie awarii pojazdu przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. 

5.3  Zapewnienie, aby wszystkie pojazdy wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia 

były wyposażone w urządzenia monitorujące (kamery) i automatycznie zapisywały                

w nieulotnej pamięci, w szczególności; 

 aktualną ich lokalizacją, 

 czas ich pracy, 

 czynności związane z załadunkiem i wyładunkiem  odpadów. 

Obraz powinien być rejestrowany z przodu i tyłu samochodu przystosowanego do 

zbiórki odpadów komunalnych, w czasie rzeczywistym. Pamięć danych powinna być 

przechowywana i odczytywana minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie 

danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego. 

5.4 Zapewnienie w okresie realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym systemu 

monitorowania pracy sprzętu obejmującego: 

a) bieżącą identyfikację pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu 

GPS w celu odczytu trasy odbioru odpadów. System GPS należy uruchomić  

i umożliwić Zamawiającemu wgląd poprzez zainstalowanie odpowiedniego 

oprogramowania na wskazanym przez Zamawiającego komputerze w terminie 

do 30 dni od dnia podpisania umowy, 

b) wyposażenie wszystkich pojazdów w urządzenia lokalizujące i monitorujące 

ich pracę, 

c) archiwizowanie wszystkich danych z możliwością wglądu co najmniej  

12 m-cy wstecz. 
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5.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo przed podpisaniem  umowy przeprowadzenia kontroli 

w zakresie wymogów określonych w pkt 5.1 niniejszego załącznika.  

5.6 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie  

z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie. 

5.7 Udokumentowany brak spełnionych w/w warunków jest podstawą odstąpienia  

od podpisania umowy. 

5.8 W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 

 

6 Obowiązki informacyjne Wykonawcy 

 

6.1 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu w okresach 

miesięcznych kart przekazanych odpadów do miejsca ich przetworzenia jako załącznik do 

faktury za wykonane usługi do 10 dnia miesiąca następującego  

po miesiącu, którego dotyczy.  

6.2 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu, w okresach 

miesięcznych, raportów co do ilości zebranych odpadów komunalnych do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.  

6.3 Karty przekazania odpadów oraz raport, o którym mowa w pkt. 6.2 będą stanowić 

podstawę do wystawienia faktury za wykonana usługę. 

6.4 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdań rocznych, 

o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do 31 

stycznia za poprzedni rok kalendarzowy,  

6.5 W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania  

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Wykonawca  

zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające 

sporządzenie sprawozdania. 

 

7 Przepisy prawa 

 

7.1 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania 

umowy przepisów prawnych, a w szczególności: 

a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701  

z późn. zm.)  

b. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) 

c. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412 z późn. zm.) 

d. Rozporządzenia 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 

z późn. zm.) 

e. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia  2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) 
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f. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi 

(Dz. U. z 2009 r. poz. 868 z późn. zm.) 

g. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) 

h. Uchwał prawa miejscowego dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 
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Załącznik nr 1  

do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

Miasto Kolbuszowa 
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Załącznik nr 2  

do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

Gmina Kolbuszowa 
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Załącznik nr 3  

do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Wykaz bloków na terenie Gminy Kolbuszowa 

 

1. Bloki zlokalizowane na terenie miasta Kolbuszowa 

1) ul. 11 Listopada 13 

2) ul. Jana Pawła II 21 

3) ul. Jana Pawła II 23 

4) ul. Jana Pawła II 29 

5) ul. Jana Pawła II 31 

6) ul. Kolejowa 2A 

7) ul. Kolejowa 2B 

8) ul. Kolejowa 2C 

9) ul. Kolejowa 12 

10) ul. Krakowska 55 

11) ul. Krakowska 57 

12) ul. Krakowska 57A 

13) ul. Krakowska 57B 

14) ul. Ks. L. Ruczki 2 

15) ul. Ks. L. Ruczki 6 

16) ul. Ks. L. Ruczki 8 

17) ul. Obrońców Pokoju 72A 

18) ul. Obrońców Pokoju 74A 

19) ul. Obrońców Pokoju 74D 

20) ul. Partyzantów 1 

21) ul. Partyzantów 3 

22) ul. Partyzantów 5 

23) ul. Partyzantów 5A 

24) ul. Partyzantów 5B 

25) ul. Partyzantów 5C 

26) ul. Piękna 18 

27) ul. Józefa Piłsudskiego 6/10 

28) ul. Józefa Piłsudskiego 9 

29) ul. Józefa Piłsudskiego 12 

30) ul. Sokołowska 26 

31) ul. Sokołowska 28A 

32) ul. T. Kościuszki 17 

33) ul. Targowa 1 

34) ul. Targowa 8 

35) ul. Tyszkiewiczów 10 

36) ul. Tyszkiewiczów 12 

37) ul. Tyszkiewiczów 14 

38) ul. Wolska 28 

39) ul. Wolska 28A 

40) ul. Zielona 4 

41) ul. Zielona 6 

 

2. Bloki zlokalizowane na terenie wiejskim 

1) Wspólnota Mieszkaniowa „Leśnik”, Świerczów 139 

2) 1) Wspólnota Mieszkaniowa „Nasz Dom”, Werynia 1 



11 
 

 


