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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiający: Gmina Gnojnik, Gnojnik 363 , 32-864 Gnojnik 

A. Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym dalej „PSZOK”, 
zlokalizowanego w Gnojniku na działce ewidencyjnej nr 664. 
 

2. PSZOK będzie świadczył usługi dwa razy w tygodniu, tj.  
a) w poniedziałki w godzinach: od 1300 do 1700 w okresie od 1 listopada do 31 marca; od 1400 do 

1800 w okresie od 1 kwietnia do 31 października. 
b) w soboty w godzinach od 800 do 1200 

 
3. Rodzaje odpadów, które są przyjmowane przez PSZOK: 
a) przeterminowane chemikalia, 
b) świetlówki i żarówki, 
c) zużyte baterie i akumulatory, 
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – w tym styropian,  
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
g) zużyte opony, 
h) odpady zielone, 
i) odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, obuwie itp., 
j) popiół, 
k) przeterminowane leki. 

 
4. Zamawiający nie jest w stanie oszacować jakie ilości w/w odpadów mogą być dostarczone 

przez mieszkańców Gminy Gnojnik w 2019 roku. 
 

5. Wyposażenie PSZOK należy do Zamawiającego. 
 

6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu 
miesięcznych zestawień ilości odebranych odpadów (z podaniem kodu odpadu, rodzaju 
odpadu, masy w Mg) wraz ze sposobem ich zagospodarowania i kartami przekazania odpadu 
oraz półrocznych sprawozdań zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.  
 

7. Ilość odpadów odebranych z PSZOK w okresie od 1.01.2018 – 31.12.2018. 
 

Rodzaj odpadów przyjmowanych do PSZOK  Masa w Mg 

zużyte baterie i akumulatory               0,01     

ZSEE           118,00     

Odpady budowlano - rozbiórkowe        3 173,62     

meble i inne odpady wielkogabarytowe        1 151,10     

zużyte opony           565,50     

odpady tekstylne           317,47     

popiół           521,25     

odpady zielone                   -       

świetlówki i żarówki               0,03     

przeterminowane chemikalia               1,86     

leki               0,02     

styropian czysty           207,83     

RAZEM  6 056,69 
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Wskazane ilości odebranych odpadów są podane w celu ułatwienia Wykonawcy wyceny zamówienia.  

8. O konieczności odbioru odpadów Wykonawca będzie powiadomiony telefonicznie lub e-
mailowo przez pracownika PSZOK lub przez Zamawiającego.  
 

9. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu odpadów z PSZOK, tak aby 
zapewnić  możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców i nie dopuścić do 
przepełnienia się kontenerów na PSZOK. 
 

10. Transport odpadów z PSZOK powinien odbywać się pojazdami specjalistycznymi o konstrukcji 
zabezpieczonej przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz w sposób minimalizujący negatywne 
oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jak również samych odpadów na 
otoczenie. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w sposób uniemożliwiający ich 
zmieszanie. 
 

12. Odpady, które mieszkańcy będą dostarczać do PSZOK-u, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać do instalacji posiadającej mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów 
komunalnych, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

C. Raporty i inne obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 
zawierających informacje o: 

a) masie poszczególnych rodzajów selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
z podaniem [Mg]: rodzaju odpadów; kodu odpadów, sposobie zagospodarowania wyżej 
wymienionych odpadów komunalnych; 

b) instalacji, do których odpady zostały przekazane. 

2. Do raportów miesięcznych Wykonawca dołącza kopie kart przekazania odpadów do miejsca ich 
odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania. 

3. Raporty, o których mowa w ust.1 przekazywane będą w formie papierowej i elektronicznej 
uzgodnionej z Zamawiającym. 
 

4. Poprawnie sporządzony raport miesięczny (w formie papierowej) jest podstawą do wystawienia 
faktury za wykonaną usługę. 

 
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rocznych sprawozdań sporządzonych zgodnie 

z przepisami powszechnie obowiązującymi w formie papierowej. 
 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu innych dokumentów 
związanych z realizacją zamówienia a mogących mieć znaczenie dla wykazania wywiązywania się 
przez Zamawiającego z obowiązków sprawozdawczości a dotyczących gospodarki odpadami. 

D. Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

1. Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi 
w tym zakresie.   

2. Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, należy 
kierować do RIPOK zgodnie z ustawą o odpadach.  
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3. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku 
i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 
ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).  

E. Termin realizacji zamówienia: 

Od1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

F. Warunki płatności: 

Wynagrodzenie płatne będzie formie ryczałtu.  

1. Podstawą do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie przedłożenie 
Zamawiającemu miesięcznego wykazu w formie papierowej zgodnie z cz. A ust. 6 w terminie do 
15 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczą (data stempla pocztowego nie będzie 
uwzględniana). 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na wskazany przez niego rachunek 
w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

G. Kryterium oceny oferty: 

Zamawiający jako kryterium oceny przyjmuje: 

a) najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 60% 
b) częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK w miesiącu -40 % 

Wymagana minimalna ilość odbioru odpadów z PSZOK – dwa razy w miesiącu. Maksymalna 
ilość odbiorów z PSZOK – cztery razy w miesiącu. Ocenie zostanie poddana ilość 
przeprowadzonych odbiorów odpadów z PSZOK w czasie realizacji umowy, według 
następującej punktacji:  

Częstotliwość odbiorów odpadów z PSZOK w 
miesiącu 

Ilość punktów 

2 0 

3 25 

4 40 

  

H. Warunki, które musi spełnić Wykonawca: 

1. Wykonawca obowiązany jest w dniu złożenia oferty przetargowej do spełnienia następujących 
wymagań: 

a) Posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Gnojnik 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454). 

b) Posiadać aktualne, własne uprawnienia, zezwolenia na zbieranie, transport, 
przetwarzanie odpadów komunalnych, w przypadku, gdy Wykonawca zamierza 
prowadzić zbieranie i przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. Własne uprawnienia 
i zezwolenia winny być wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w 
szczególności ustawy o odpadach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu 
ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem 
posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza 
przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącymi przetwarzanie poza granicami 
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Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem 
posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikający z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli 
jest wymagane. Wykonawca musi dostarczyć kopie tych umów lub oświadczenie o 
prowadzeniu przetwarzania Zamawiającemu.  

d) Posiadać zawartą umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych 
odpadów komunalnych.  
Wykonawca winien dostarczyć kserokopię wyżej wymienionej umowy wraz z 
dokumentami legalizacji wag z instalacji, a w czasie trwania umowy przekazać 
aktualizacje dokumentów. 

e) Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na kwotę łączną w wysokości 
min. 100.000,00 zł. 

2. Wykonawca obowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych w ust. 1 przez cały okres 
realizacji zamówienia. 

Usługi dodatkowe (opcjonalnie): 

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Kart Przekazania Odpadów Zamawiającemu wraz 
z raportem miesięcznym. 

J. Dodatkowe informacje: 

1. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się 
PSZOK. 

2. Z chwilą załadunku odpadów na przeznaczony do transportu pojazd, Wykonawca staje się 
właścicielem odpadów, zgodnie z treścią art. 4 ust. 4 pkt c ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.). 

3. Raport miesięczny za usługę objętą przedmiotem zamówienia za miesiąc grudzień 2019 r. 
zostanie przez Wykonawcę przekazany w terminie do 15 stycznia 2020 r, natomiast faktura 
winna zostać wystawiona  i przekazana do Zamawiającego nie później niż 30.12.2019 r. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy 
przepisów prawnych, a w szczególności: ustawy o odpadach; ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach; ustawy Prawo ochrony środowiska; ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym; Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Gnojnik oraz nowo wydanych rozporządzeń, ustaw i uchwał oraz ich zmian. 

 

 


