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(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.11.2015, 2015/S 
224-408091)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90500000, 90514000, 90511100, 90511200, 90513100, 90533000
Usługi związane z odpadami

Usługi recyklingu odpadów

Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich

Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Usługi gospodarki odpadami

Zamiast:  

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie 
Gminy Stawiguda, wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki (o poj. 120 l, 
1100 l i 7 m3) do zbierania odpadów zmieszanych oraz w pojemniki (o poj. 1100 l) 
i worki do

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do obowiązków Wykonawcy 
należy również wyposażenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w pojemniki 1100 l i 7 m3, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Wykonawca będzie przeterminowane leki oraz ich odbiór i transport ze 
wskazanych przez Zamawiającego punktów, przeprowadzenie objazdowych 
zbiórek („od domu do domu”) odpadów wielogabarytowych oraz zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego.

1.2. Odbiór i transport odpadów komunalnych będzie prowadzony w sposób 
zgodny z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.), przepisami ustawy z 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.), Planem Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011–2016 oraz 
przepisami
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Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiguda, a także 
innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.

1.3. Odbiór i transport odpadów należy prowadzić w sposób zapewniający 
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Celem Zamawiającego jest realizacja racjonalnej gospodarki odpadami ze 
szczególnym naciskiem na osiągnięcie efektywnych wyników w segregacji. 
Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz mieszania selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

1.5. Zakres prac obejmuje:

1) Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, w tym:

a) Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),

b) Odbiór i transport odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, papier i 
tektura, szkło),

2) Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

3) Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych w postaci leków.

4) Odbiór i transport innych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych tj.: opakowania wielomateriałowe, chemikalia, metale, zużyte 
akumulatory, baterie, zużyte opony, odpady problematyczne (tj.: okna, drzwi, 
wanny, sedesy, spłuczki, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, wykładziny, 
gumoleum, dywany), odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w 
gospodarstwach domowych.

5) Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych (zielonych).

6) Odbiór i transport odpadów z koszy ulicznych.

7) Dostarczenie i oznakowanie systemem identyfikacji radiowej pojemników na 
odpady komunalne niesegregowane na nieruchomościach zamieszkałych, 
nieruchomościach niezamieszkałych i nieruchomościach wykorzystywanych na 
cele rekreacyjnowypoczynkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wprowadzenia systemu 
identyfikacji radiowej. W sytuacji takiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
pomniejszone o wartość wprowadzenia systemu identyfikacji radiowej podaną w 
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do S.I.W.Z.

1.6. Szczegółowy sposób odbioru i transportu odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe.

1.1. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
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zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe obejmuje:

a) Odbiór i transport każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych od mieszkańców;

b) Odbiór i transport każdej ilości selektywnie zgromadzonych odpadów 
komunalnych sprzed nieruchomości mieszkańców w podziale na następujące 
frakcje:

Tworzywa sztuczne

Szkło

Papier i tektura.

c) Odbiór i transport każdej ilości odpadów komunalnych dostarczonych przez 
mieszkańców do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w podziale na 
poszczególne frakcje.

d) Wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do zbiórki odpadów 
komunalnych gromadzonych w sposób zmieszany i selektywny na czas trwania 
umowy.

e) Ustalenia z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 
gromadzonych w sposób zmieszany i selektywny.

f) Przeprowadzenie objazdowych zbiórek („od domu do domu”) odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2 razy 
do roku.

1.1. Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).

a) Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników o 
pojemności 120 l w zabudowie jednorodzinnej i z nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z pojemników o 
pojemności 1 100 l w zabudowie wielorodzinnej. Dodatkowo dla nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe dopuszcza się ustawienie 

pojemników o pojemności 1 100 l lub kontenerów o pojemności 7 m3 w miejscach 
ogólnodostępnych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Z nieruchomości 
niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza odpady 
komunalne odbierane będą z pojemników (120 l, 1 100 l lub kontenerów o 
pojemności 7m3). Częstotliwość odbioru (wywozu) niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, co 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej, 
z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe i z 
nieruchomości niezamieszkałych oraz 2 razy w

tygodniu w zabudowie wielorodzinnej. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
odpowiednich pojemników w ramach przedmiotu zamówienia, natomiast 
właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. Dokładne daty odbiorów odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych) należy zawrzeć w harmonogramie, wykonanym 
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Rozdziale III pkt 6 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed 
rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
odbiór wszystkich odpadów znajdujących się w pojemnikach oraz wokół nich.
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1.2. Odbiór i transport odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, papier i 
tektura, szkło).

a) Odbiór i transport odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, papier i 
tektura, szkło).

Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Stawiguda 
będzie się odbywał w systemie workowym (worki o pojemności 120 l) na terenach 
zabudowy jednorodzinnej i nieruchomościach niezamieszkałych oraz 
pojemnikowym (pojemniki o pojemności 1 100 l w odpowiednich kolorach) na 
terenach zabudowy

wielorodzinnej. Z nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjnowypoczynkowe odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych

może odbywać się w systemie workowym (worki o pojemności 120l) lub 
pojemnikowym (pojemniki o pojemności 1 100 l w odpowiednich kolorach).

Wprowadza się 3 kolory worków i pojemników:

żółty – na odpady z tworzyw sztucznych, metale i opakowaniowe odpady 
wielomateriałowe,

niebieski – na odpady z papieru i tektury,

zielony – na odpady ze szkła.

Worki poza odpowiednią pojemnością powinny posiadać następujące

parametry:

— materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości 
zapewniającej wytrzymałość worków dla odpowiedniej frakcji odpadów i wielkości 
worków,

— oznakowanie – dopuszcza się nadruki informujące o przeznaczeniu worka do 
danej frakcji odpadów, sposobie segregacji odpadów oraz informację o firmie 
odbierającej.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia odpowiednich worków i pojemników w 
ramach przedmiotu zamówienia. Worki do odbioru selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do mieszkańców 
w ilościach zapewniających funkcjonowanie systemu (minimum 1 worek na każdą 
z odbieranych

selektywnie frakcji odpadów, czyli minimum 3 worki na każde gospodarstwo 
domowe w zabudowie jednorodzinnej, nieruchomościach niezamieszkałych i 
nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) przed 
terminem obowiązywania umowy. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczać worki do mieszkańców w ilościach odpowiadających 
ilością i kolorystyką workom odebranym. Częstotliwość odbioru selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych – przynajmniej 1 raz w miesiącu w zabudowie

jednorodzinnej, z nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz 1 raz w tygodniu w 
zabudowie wielorodzinnej. W sezonie letnim w miesiącach lipiec i sierpień odbiór 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych będzie odbywał się 2 razy w 
miesiącu, w zabudowie jednorodzinnej, z nieruchomości niezamieszkałych i 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
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Dokładne daty odbiorów selektywnie zebranych odpadów komunalnych należy 
zawrzeć w harmonogramie, wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 
przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale III pkt 6 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji 
zamówienia.

Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór wszystkich wystawionych worków oraz 
odpadów znajdujących się w pojemnikach.

2. Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego.

Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego, odbywać się będzie z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz podczas corocznych objazdowych zbiórek 
(„od domu do domu”) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio sprzed posesji właścicieli 
nieruchomości lub przygotowanych punktów (w zabudowie wielorodzinnej) w 
ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą terminach. Częstotliwość 
załadunku i wywozu odpadów podczas corocznych objazdowych zbiórek („od 
domu do domu”) dwa razy w roku dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z 
nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe oraz raz na dwa miesiące dla zabudowy 
wielorodzinnej. Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór wszystkich wystawionych 
przed posesje oraz w

przygotowanych punktach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

3. Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych w postaci przeterminowanych 
leków.

Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych w postaci przeterminowanych leków 
odbywać się będzie z punktów aptecznych zlokalizowanych w miejscowości 
Stawiguda ul. Olsztyńska 8 (apteka „Pod kasztanem”) oraz ul. Mazurska 2/1 
(apteka Arnika) po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. Częstotliwość 
odbioru około 6

razy w roku na jednym punkcie aptecznym (pojemnik o pojemności do 120 l). 
Pojemnik zapewni Zamawiający.

4. Odbiór i transport innych odpadów (opakowania wielomateriałowe, chemikalia, 
metale, zużyte akumulatory, baterie, opony, odpady problematyczne (tj.: okna, 
drzwi, wanny, sedesy, spłuczki, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, 
wykładziny, gumoleum, dywany), odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w 
gospodarstwach domowych).

Odbiór i transport odpadów innych (opakowania wielomateriałowe, metale, zużyte 
akumulatory, baterie, opony, chemikalia m.in. farby, lakiery, opakowania po 
chemikaliach i przeterminowanych środkach ochrony roślin, odpady 
problematyczne (tj.: okna, drzwi, wanny, sedesy, spłuczki, umywalki, kabiny 
prysznicowe, brodziki, wykładziny, gumoleum, dywany), odpady budowlane i 
rozbiórkowe powstające w

gospodarstwach domowych odbywać się będzie z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) po zapełnieniu ustawionych pojemników (o 
pojemności 1100l lub kontenerów o pojemności 7m3) w ramach przedmiotu 
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zamówienia przez Wykonawcę dla poszczególnych rodzajów odpadów. 
Przewidziana częstotliwość odbioru około 45 sztuk rocznie. Częstotliwość odbioru 
może ulec zmianie, ze względu na trudną do przewidzenia ilość oraz częstotliwość 
zapełniania pojemników przez mieszkańców. Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór 
wszystkich

odpadów znajdujących się w pojemnikach oraz wokół nich.

5. Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych i zielonych.

Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych (zielonych) odbywać się będzie z 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) po zapełnieniu 
ustawionych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia kontenerów o 

pojemności 7 m3. Odbiór odpadów odbywać się będzie od kwietnia do listopada. 

Przewidziana częstotliwość odbioru około 10 pojemników o pojemności 7 m3

rocznie. Częstotliwość odbioru może ulec zmianie, ze względu na trudną do 
przewidzenia ilość oraz częstotliwość zapełniania pojemników przez mieszkańców. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór wszystkich odpadów znajdujących się w 
pojemnikach oraz wokół nich.

6. Odbiór i transport odpadów z koszy ulicznych

Odbiór i transport odpadów z koszy ulicznych (pojemniki o poj. od 35 l do 75 l) 
odbywać się będzie z częstotliwością 2 razy w miesiącu. Ilość koszy w 
poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco: Stawiguda 15 szt., 
Gryźliny 7 szt., Miodówko 5 szt., Pluski 7 szt., Majdy 5 szt., Dorotowo 5 szt., 
Tomaszkowo 15 szt., Bartąg 5 szt., Bartążek 4 szt., Ruś 5 szt. Kosze uliczne 
zapewnia Zamawiający. Ilość koszy ulicznych może ulec zmianie. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest odbiór wszystkich odpadów znajdujących się w pojemnikach oraz 
wokół nich.

7. Dostarczenie i oznakowanie systemem RFID pojemników na odpady

komunalne niesegregowane na nieruchomościach zamieszkałych, nieruchomości 
niezamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.

Wprowadzenie systemu identyfikacji radiowej poprzez dostarczenie i oznakowanie 
pojemników na odpady o pojemnościach 120 l i 1 100 l znajdujących się na 
nieruchomościach zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych i 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wprowadzenie systemu nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wprowadzenia systemu 
identyfikacji radiowej. W sytuacji takiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
pomniejszone o wartość wprowadzenia systemu identyfikacji radiowej podaną w 
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

1.7. Sprawozdawczość

Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczanie Zamawiającemu półrocznych 
sprawozdań, o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tj. Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) oraz przedstawienie 
Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie czynności 
zagospodarowania odebranych odpadów tj. kart przekazania odpadów, a w 
odniesieniu do makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali także dowodów 
potwierdzających recykling.
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Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Środowiska z 15 maja 2012 roku w sprawie wzorów sprawozdań o 
odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami (Dz. U. 2012 poz. 630), a w 
przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.

Powyższe sprawozdanie należy przekazać Zamawiającemu w terminie do końca 
miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. W celu 
umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których 
mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać 
Zamawiającemu niezbędne informacje

umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie 
również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji dotyczących odbioru 
odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony 
zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki 
odpadami, a wynikać one będą ze zmiany powszechnie obowiązującego w tym 
zakresie prawa unijnego, krajowego, miejscowego. Dotyczy to tylko informacji w 
posiadaniu

których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. Zamawiający poinformuje 
pisemnie Wykonawcę o zaistnieniu nowego obowiązku i nie będzie to przesłanka 
do zmiany obowiązującej strony umowy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie 
przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań dotyczących 
adresów nieruchomości na których jest prowadzona niewłaściwa segregacja 
odpadów (mieszanie ich z komunalnymi odpadami niesegregowanymi), nie 
wystawienie w terminie worków do selektywnej zbiórki odpadów bądź inne 
nieprawidłowości związane z należytym funkcjonowaniem całego systemu. 
Wykonawca będzie dostarczał sprawozdania o których mowa powyżej do 10-go 
dnia każdego miesiąca.

2. Dane charakteryzujące zamówienie

2.1. Podstawowe dane statystyczne charakteryzujące przedmiot

zamówienia:

A. Powierzchnia Gminy Stawiguda wynosi: 222,52 km2

B. Liczba ludności ogółem – 7 943 (stan na 30.6.2015 r.)

2.2. Wykaz ilości punktów odbioru odpadów z pojemników o pojemności

120 l z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych i

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

sołectwo Bartąg: liczba nieruchomości zamieszkałych 273, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 22, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 1

sołectwo Bartążek: liczba nieruchomości zamieszkałych 104, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 5, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 1

sołectwo Dorotowo: liczba nieruchomości zamieszkałych 163, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 10, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 12
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sołectwo Gągławki: liczba nieruchomości zamieszkałych 69, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 5, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 0

sołectwo Gryźliny-ZIelonowo: liczba nieruchomości zamieszkałych 162, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 10, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 61

sołectwo Jaroty: liczba nieruchomości zamieszkałych 45, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 2, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 0

sołectwo Majdy-Kręsk: liczba nieruchomości zamieszkałych 65, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 9, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 191

sołectwo Miodówko-Zezuj: liczba nieruchomości zamieszkałych 45, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 1, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 10

sołectwo Pluski: liczba nieruchomości zamieszkałych 152, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 22, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 1

sołectwo Ruś: liczba nieruchomości zamieszkałych 143, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 5, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 2

sołectwo Stawiguda: liczba nieruchomości zamieszkałych 574, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 68, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 6

sołectwo Tomaszkowo: liczba nieruchomości zamieszkałych 230, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 15, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 23

sołectwo Wymój: liczba nieruchomości zamieszkałych 63, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 1, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 29

2.3. Przewidywana ilość pojemników obieranych miesięcznie:

1) około 5 850 pojemników o pojemności 120 l;

2) około 445 pojemników o pojemności 1 100 l, w tym:

a) w zabudowie wielorodzinnej Jaroty – Stawigudzka około 180 pojemników 1 100 
l;

b) w zabudowie wielorodzinnej Bartąg – Tęczowy Las około 95 pojemników 1 100 
l;

3) około 28 kontenerów o pojemności 7 m3.

2.4. Przewidywana ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów

odpieranych miesięcznie: około 4980 szt. z około 2460 nieruchomości.

2.5. Przewidywana ilość odbieranych pojemników 1 100 l do selektywnej zbiórki 
odpadów odbieranych miesięcznie około 108 szt. a pojemników typu „dzwon” 
około 24 szt.
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2.6. Przewidywana ilość pojemników do oznaczenia w ramach uruchomienia 
systemy RFID:

1) około 3 800 pojemników 120 l;

2) około 180 pojemników 1 100 l.

2.7. W okresie objętym zamówieniem, rzeczywiste ilości odebranych odpadów (w 
tym pojemników), worków do selektywnej zbiórki odpadów, ilości nieruchomości 
mogą się różnić od podanych w SIWZ.

2.8. Ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Stawiguda, określone na 
podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających 
zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach 2013, 2014 i I półroczu 
2015 r. wynosiły:

Zmieszane odpady komunalne: rok 2013 – 1355,4 Mg, rok 2014 – 1221,95 Mg, I 
półrocze 2015 r. – 632,54 Mg

Opakowania z papieru i tektury: rok 2013 – 19,6 Mg, rok 2014 – 25,096 Mg, I 
półrocze 2015 r. – 17,619 Mg

Opakowania ze szkła: rok 2013 – 23,8 Mg, rok 2014 – 109,43 Mg, I półrocze 2015 
r. – 78,37 Mg

Opakowania z tworzyw sztucznych: rok 2013 – 19,2 Mg, rok 2014 – 54,77 Mg, I 
półrocze 2015 r. – 37,24 Mg

Odpady wielkogabarytowe: rok 2013 – 36,4 Mg, rok 2014 – 54,66 Mg, I półrocze 
2015 r. – 31,50 Mg

Odpady ulegające biodegradacji: rok 2013 – 0,4 Mg, rok 2014 – 1,66 Mg, I 
półrocze 2015 r. – 13,87 Mg

2.9. W celu poprawnej wyceny zadania Wykonawca zapozna się ze specyfiką i 
ukształtowaniem terenu Gminy Stawiguda, układem komunikacyjnym (dojazdy do 
poszczególnych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) we własnym 
zakresie. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Zamawiający 
zorganizował centralny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
Gminie Stawiguda. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
odbierane są: opakowania wielomateriałowe, chemikalia, metale, zużyte 
akumulatory i baterie, zużyte opony, odpady problematyczne (tj.: okna, drzwi, 
wanny, sedesy,

spłuczki, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, wykładziny, gumoleum, dywany), 
odpady komunalne biodegradowalne (zielone), odpady wielkogabarytowe, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w 
gospodarstwach domowych. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
odpowiedniej ilości pojemników i kontenerów w ramach przedmiotu zamówienia 
(około 10 pojemników).

Odbiór odpadów z PSZOK będzie odbywał się na telefoniczne zgłoszenie 
Zamawiającego po zapełnieniu pojemników (przewidywana częstotliwość podana 
jest w opisie przedmiotu zamówienia). Wykonawca będzie odbierał zapełnione 
pojemniki najpóźniej w trzeci dzień po telefonicznym zgłoszeniu.

4. Wykaz sprzętu technicznego
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Wykonawca jest obowiązany posiadać wyposażenie lub przedstawić pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału umożliwiającego 
odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
(niezbędne do realizacji zamówienia) oraz zapewnić jego odpowiedni stan 
techniczno – sanitarny zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122). Wykonawca 
jest obowiązany dysponować pojazdami wyposażonymi w system monitoringu 
bazujący na GPS oraz system identyfikacji radiowej pojemników (dotyczący 
„śmieciarek”).

5. Wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od

właścicieli nieruchomości.

Wykonawca jest obowiązany odbierać odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 
122).

Szacunkowa wartość bez VAT:

Zakres: między 900 000 i 1 300 000 PLN.

Powinno być:  
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie 
Gminy Stawiguda, wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki (o poj. 120 l, 
1100 l i 7 m3) do zbierania odpadów zmieszanych oraz w pojemniki (o poj. 1100 l) 
i worki do

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do obowiązków Wykonawcy 
należy również wyposażenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w pojemniki 1100 l i 7 m3, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Wykonawca będzie przeterminowane leki oraz ich odbiór i transport ze 
wskazanych przez Zamawiającego punktów, przeprowadzenie objazdowych 
zbiórek („od domu do domu”) odpadów wielogabarytowych oraz zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego.

1.2. Odbiór i transport odpadów komunalnych będzie prowadzony w sposób 
zgodny z przepisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.), przepisami ustawy z 14.12.2012 o 
odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.), Planem Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011–2016 oraz przepisami

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiguda, a także 
innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.

1.3. Odbiór i transport odpadów należy prowadzić w sposób zapewniający 
osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 
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ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Celem Zamawiającego jest realizacja racjonalnej gospodarki odpadami ze 
szczególnym naciskiem na osiągnięcie efektywnych wyników w segregacji. 
Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz mieszania selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

1.5. Zakres prac obejmuje:

1) Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, w tym:

a) Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),

b) Odbiór i transport odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, papier i 
tektura, szkło),

2) Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

3) Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych w postaci leków.

4) Odbiór i transport innych odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych tj.: opakowania wielomateriałowe, chemikalia, metale, zużyte 
akumulatory, baterie, zużyte opony, odpady problematyczne (tj.: okna, drzwi, 
wanny, sedesy, spłuczki, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, wykładziny, 
gumoleum, dywany), odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w 
gospodarstwach domowych.

5) Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych (zielonych).

6) Odbiór i transport odpadów z koszy ulicznych.

7) Dostarczenie i oznakowanie systemem identyfikacji radiowej pojemników na 
odpady komunalne niesegregowane na nieruchomościach zamieszkałych, 
nieruchomościach niezamieszkałych i nieruchomościach wykorzystywanych na 
cele rekreacyjnowypoczynkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wprowadzenia systemu 
identyfikacji radiowej. W sytuacji takiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
pomniejszone o wartość wprowadzenia systemu identyfikacji radiowej podaną w 
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do S.I.W.Z.

1.6. Szczegółowy sposób odbioru i transportu odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe.

1.1. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe obejmuje:

a) Odbiór i transport każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych od mieszkańców;
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b) Odbiór i transport każdej ilości selektywnie zgromadzonych odpadów 
komunalnych sprzed nieruchomości mieszkańców w podziale na następujące 
frakcje:

Tworzywa sztuczne

Szkło

Papier i tektura.

c) Odbiór i transport każdej ilości odpadów komunalnych dostarczonych przez 
mieszkańców do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w podziale na 
poszczególne frakcje.

d) Wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do zbiórki odpadów 
komunalnych gromadzonych w sposób zmieszany i selektywny na czas trwania 
umowy.

e) Ustalenia z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 
gromadzonych w sposób zmieszany i selektywny.

f) Przeprowadzenie objazdowych zbiórek („od domu do domu”) odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2 razy 
do roku.

1.1. Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).

a) Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników o 
pojemności 120 l w zabudowie jednorodzinnej i z nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z pojemników o 
pojemności 1 100 l w zabudowie wielorodzinnej. Dodatkowo dla nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe dopuszcza się ustawienie 

pojemników o pojemności 1 100 l lub kontenerów o pojemności 7 m3 w miejscach 
ogólnodostępnych po uzgodnieniu z Zamawiającym. Z nieruchomości 
niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza odpady 
komunalne odbierane będą z pojemników (120 l, 1 100 l lub kontenerów o 
pojemności 7m3). Częstotliwość odbioru (wywozu) niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, co 2 tygodnie w zabudowie jednorodzinnej, 
z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe i z 
nieruchomości niezamieszkałych oraz 2 razy w

tygodniu w zabudowie wielorodzinnej. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
odpowiednich pojemników w ramach przedmiotu zamówienia, natomiast 
właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. Dokładne daty odbiorów odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych) należy zawrzeć w harmonogramie, wykonanym 
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Rozdziale III pkt 6 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed 
rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
odbiór wszystkich odpadów znajdujących się w pojemnikach oraz wokół nich.

1.2. Odbiór i transport odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, papier i 
tektura, szkło).

a) Odbiór i transport odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, papier i 
tektura, szkło).
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Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Stawiguda 
będzie się odbywał w systemie workowym (worki o pojemności 120 l) na terenach 
zabudowy jednorodzinnej i nieruchomościach niezamieszkałych oraz 
pojemnikowym (pojemniki o pojemności 1 100 l w odpowiednich kolorach) na 
terenach zabudowy

wielorodzinnej. Z nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjnowypoczynkowe odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych

może odbywać się w systemie workowym (worki o pojemności 120l) lub 
pojemnikowym (pojemniki o pojemności 1 100 l w odpowiednich kolorach).

Wprowadza się 3 kolory worków i pojemników:

żółty – na odpady z tworzyw sztucznych, metale i opakowaniowe odpady 
wielomateriałowe,

niebieski – na odpady z papieru i tektury,

zielony – na odpady ze szkła.

Worki poza odpowiednią pojemnością powinny posiadać następujące

parametry:

— materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości 
zapewniającej wytrzymałość worków dla odpowiedniej frakcji odpadów i wielkości 
worków,

— oznakowanie – dopuszcza się nadruki informujące o przeznaczeniu worka do 
danej frakcji odpadów, sposobie segregacji odpadów oraz informację o firmie 
odbierającej.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia odpowiednich worków i pojemników w 
ramach przedmiotu zamówienia. Worki do odbioru selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do mieszkańców 
w ilościach zapewniających funkcjonowanie systemu (minimum 1 worek na każdą 
z odbieranych

selektywnie frakcji odpadów, czyli minimum 3 worki na każde gospodarstwo 
domowe w zabudowie jednorodzinnej, nieruchomościach niezamieszkałych i 
nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) przed 
terminem obowiązywania umowy. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczać worki do mieszkańców w ilościach odpowiadających 
ilością i kolorystyką workom odebranym. Częstotliwość odbioru selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych – przynajmniej 1 raz w miesiącu w zabudowie

jednorodzinnej, z nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz 1 raz w tygodniu w 
zabudowie wielorodzinnej. W sezonie letnim w miesiącach lipiec i sierpień odbiór 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych będzie odbywał się 2 razy w 
miesiącu, w zabudowie jednorodzinnej, z nieruchomości niezamieszkałych i 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dokładne daty odbiorów selektywnie zebranych odpadów komunalnych należy 
zawrzeć w harmonogramie, wykonanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 
przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale III pkt 6 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji 
zamówienia.
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Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór wszystkich wystawionych worków oraz 
odpadów znajdujących się w pojemnikach.

2. Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego.

Odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego, odbywać się będzie z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz podczas corocznych objazdowych zbiórek 
(„od domu do domu”) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio sprzed posesji właścicieli 
nieruchomości lub przygotowanych punktów (w zabudowie wielorodzinnej) w 
ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą terminach. Częstotliwość 
załadunku i wywozu odpadów podczas corocznych objazdowych zbiórek („od 
domu do domu”) dwa razy w roku dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z 
nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe oraz raz na dwa miesiące dla zabudowy 
wielorodzinnej. Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór wszystkich wystawionych 
przed posesje oraz w

przygotowanych punktach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

3. Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych w postaci przeterminowanych 
leków.

Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych w postaci przeterminowanych leków 
odbywać się będzie z punktów aptecznych zlokalizowanych w miejscowości 
Stawiguda ul. Olsztyńska 8 (apteka „Pod kasztanem”) oraz ul. Mazurska 2/1 
(apteka Arnika) po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. Częstotliwość 
odbioru około 6

razy w roku na jednym punkcie aptecznym (pojemnik o pojemności do 120 l). 
Pojemnik zapewni Zamawiający.

4. Odbiór i transport innych odpadów (opakowania wielomateriałowe, chemikalia, 
metale, zużyte akumulatory, baterie, opony, odpady problematyczne (tj.: okna, 
drzwi, wanny, sedesy, spłuczki, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, 
wykładziny, gumoleum, dywany), odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w 
gospodarstwach domowych).

Odbiór i transport odpadów innych (opakowania wielomateriałowe, metale, zużyte 
akumulatory, baterie, opony, chemikalia m.in. farby, lakiery, opakowania po 
chemikaliach i przeterminowanych środkach ochrony roślin, odpady 
problematyczne (tj.: okna, drzwi, wanny, sedesy, spłuczki, umywalki, kabiny 
prysznicowe, brodziki, wykładziny, gumoleum, dywany), odpady budowlane i 
rozbiórkowe powstające w

gospodarstwach domowych odbywać się będzie z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) po zapełnieniu ustawionych pojemników (o 
pojemności 1100l lub kontenerów o pojemności 7m3) w ramach przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę dla poszczególnych rodzajów odpadów. 
Przewidziana częstotliwość odbioru około 45 sztuk rocznie. Częstotliwość odbioru 
może ulec zmianie, ze względu na trudną do przewidzenia ilość oraz częstotliwość 
zapełniania pojemników przez mieszkańców. Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór 
wszystkich
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odpadów znajdujących się w pojemnikach oraz wokół nich.

5. Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych i zielonych.

Odbiór i transport odpadów biodegradowalnych (zielonych) odbywać się będzie z 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) po zapełnieniu 
ustawionych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia kontenerów o 

pojemności 7 m3. Odbiór odpadów odbywać się będzie od kwietnia do listopada. 

Przewidziana częstotliwość odbioru około 10 pojemników o pojemności 7 m3

rocznie. Częstotliwość odbioru może ulec zmianie, ze względu na trudną do 
przewidzenia ilość oraz częstotliwość zapełniania pojemników przez mieszkańców. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór wszystkich odpadów znajdujących się w 
pojemnikach oraz wokół nich.

6. Odbiór i transport odpadów z koszy ulicznych

Odbiór i transport odpadów z koszy ulicznych (pojemniki o poj. od 35 l do 75 l) 
odbywać się będzie z częstotliwością 2 razy w miesiącu. Ilość koszy w 
poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco: Stawiguda 15 szt., 
Gryźliny 7 szt., Miodówko 5 szt., Pluski 7 szt., Majdy 5 szt., Dorotowo 5 szt., 
Tomaszkowo 15 szt., Bartąg 5 szt., Bartążek 4 szt., Ruś 5 szt. Kosze uliczne 
zapewnia Zamawiający. Ilość koszy ulicznych może ulec zmianie. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest odbiór wszystkich odpadów znajdujących się w pojemnikach oraz 
wokół nich.

7. Dostarczenie i oznakowanie systemem RFID pojemników na odpady

komunalne niesegregowane na nieruchomościach zamieszkałych, nieruchomości 
niezamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.

Wprowadzenie systemu identyfikacji radiowej poprzez dostarczenie i oznakowanie 
pojemników na odpady o pojemnościach 120 l i 1 100 l znajdujących się na 
nieruchomościach zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych i 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wprowadzenie systemu nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wprowadzenia systemu 
identyfikacji radiowej. W sytuacji takiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
pomniejszone o wartość wprowadzenia systemu identyfikacji radiowej podaną w 
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

1.7. Sprawozdawczość

Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczanie Zamawiającemu półrocznych 
sprawozdań, o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tj. Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) oraz przedstawienie 
Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie czynności 
zagospodarowania odebranych odpadów tj. kart przekazania odpadów, a w 
odniesieniu do makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali także dowodów 
potwierdzających recykling.

Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Środowiska z 15 maja 2012 roku w sprawie wzorów sprawozdań o 
odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami (Dz. U. 2012 poz. 630), a w 
przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.
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Powyższe sprawozdanie należy przekazać Zamawiającemu w terminie do końca 
miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. W celu 
umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których 
mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać 
Zamawiającemu niezbędne informacje

umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie 
również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji dotyczących odbioru 
odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony 
zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki 
odpadami, a wynikać one będą ze zmiany powszechnie obowiązującego w tym 
zakresie prawa unijnego, krajowego, miejscowego. Dotyczy to tylko informacji w 
posiadaniu

których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający. Zamawiający poinformuje 
pisemnie Wykonawcę o zaistnieniu nowego obowiązku i nie będzie to przesłanka 
do zmiany obowiązującej strony umowy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie 
przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań dotyczących 
adresów nieruchomości na których jest prowadzona niewłaściwa segregacja 
odpadów (mieszanie ich z komunalnymi odpadami niesegregowanymi), nie 
wystawienie w terminie worków do selektywnej zbiórki odpadów bądź inne 
nieprawidłowości związane z należytym funkcjonowaniem całego systemu. 
Wykonawca będzie dostarczał sprawozdania o których mowa powyżej do 10-go 
dnia każdego miesiąca.

2. Dane charakteryzujące zamówienie

2.1. Podstawowe dane statystyczne charakteryzujące przedmiot

zamówienia:

A. Powierzchnia Gminy Stawiguda wynosi: 222,52 km2

B. Liczba ludności ogółem – 7 943 (stan na 30.6.2015 r.)

2.2. Wykaz ilości punktów odbioru odpadów z pojemników o pojemności

120 l z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych i

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

sołectwo Bartąg: liczba nieruchomości zamieszkałych 273, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 22, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 1

sołectwo Bartążek: liczba nieruchomości zamieszkałych 104, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 5, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 1

sołectwo Dorotowo: liczba nieruchomości zamieszkałych 163, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 10, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 12

sołectwo Gągławki: liczba nieruchomości zamieszkałych 69, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 5, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 0
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sołectwo Gryźliny-ZIelonowo: liczba nieruchomości zamieszkałych 162, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 10, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 61

sołectwo Jaroty: liczba nieruchomości zamieszkałych 45, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 2, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 0

sołectwo Majdy-Kręsk: liczba nieruchomości zamieszkałych 65, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 9, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 191

sołectwo Miodówko-Zezuj: liczba nieruchomości zamieszkałych 45, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 1, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 10

sołectwo Pluski: liczba nieruchomości zamieszkałych 152, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 29, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 173

sołectwo Ruś: liczba nieruchomości zamieszkałych 143, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 5, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 2

sołectwo Stawiguda: liczba nieruchomości zamieszkałych 574, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 68, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 6

sołectwo Tomaszkowo: liczba nieruchomości zamieszkałych 230, liczba 
nieruchomości niezamieszkałych 15, liczba nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe 23

sołectwo Wymój: liczba nieruchomości zamieszkałych 63, liczba nieruchomości 
niezamieszkałych 1, liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 29

2.3. Przewidywana ilość pojemników obieranych miesięcznie:

1) około 5 850 pojemników o pojemności 120 l;

2) około 445 pojemników o pojemności 1 100 l, w tym:

a) w zabudowie wielorodzinnej Jaroty – Stawigudzka około 180 pojemników 1 100 
l;

b) w zabudowie wielorodzinnej Bartąg – Tęczowy Las około 95 pojemników 1 100 
l;

3) około 28 kontenerów o pojemności 7 m3.

2.4. Przewidywana ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów

odpieranych miesięcznie: około 4980 szt. z około 2460 nieruchomości.

2.5. Przewidywana ilość odbieranych pojemników 1 100 l do selektywnej zbiórki 
odpadów odbieranych miesięcznie około 108 szt. a pojemników typu „dzwon” 
około 24 szt.

2.6. Przewidywana ilość pojemników do oznaczenia w ramach uruchomienia 
systemy RFID:

1) około 3 800 pojemników 120 l;
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2) około 180 pojemników 1 100 l.

2.7. W okresie objętym zamówieniem, rzeczywiste ilości odebranych odpadów (w 
tym pojemników), worków do selektywnej zbiórki odpadów, ilości nieruchomości 
mogą się różnić od podanych w SIWZ.

2.8. Ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Stawiguda, określone na 
podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających 
zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach 2013, 2014 i I półroczu 
2015 r. wynosiły:

Zmieszane odpady komunalne: rok 2013 – 1355,4 Mg, rok 2014 – 1221,95 Mg, I 
półrocze 2015 r. – 632,54 Mg

Opakowania z papieru i tektury: rok 2013 – 19,6 Mg, rok 2014 – 25,096 Mg, I 
półrocze 2015 r. – 17,619 Mg

Opakowania ze szkła: rok 2013 – 23,8 Mg, rok 2014 – 109,43 Mg, I półrocze 2015 
r. – 78,37 Mg

Opakowania z tworzyw sztucznych: rok 2013 – 19,2 Mg, rok 2014 – 54,77 Mg, I 
półrocze 2015 r. – 37,24 Mg

Odpady wielkogabarytowe: rok 2013 – 36,4 Mg, rok 2014 – 54,66 Mg, I półrocze 
2015 r. – 31,50 Mg

Odpady ulegające biodegradacji: rok 2013 – 0,4 Mg, rok 2014 – 1,66 Mg, I 
półrocze 2015 r. – 13,87 Mg

2.9. W celu poprawnej wyceny zadania Wykonawca zapozna się ze specyfiką i 
ukształtowaniem terenu Gminy Stawiguda, układem komunikacyjnym (dojazdy do 
poszczególnych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) we własnym 
zakresie. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Zamawiający 
zorganizował centralny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 
Gminie Stawiguda. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
odbierane są: opakowania wielomateriałowe, chemikalia, metale, zużyte 
akumulatory i baterie, zużyte opony, odpady problematyczne (tj.: okna, drzwi, 
wanny, sedesy,

spłuczki, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, wykładziny, gumoleum, dywany), 
odpady komunalne biodegradowalne (zielone), odpady wielkogabarytowe, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w 
gospodarstwach domowych. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
odpowiedniej ilości pojemników i kontenerów w ramach przedmiotu zamówienia 
(około 10 pojemników).

Odbiór odpadów z PSZOK będzie odbywał się na telefoniczne zgłoszenie 
Zamawiającego po zapełnieniu pojemników (przewidywana częstotliwość podana 
jest w opisie przedmiotu zamówienia). Wykonawca będzie odbierał zapełnione 
pojemniki najpóźniej w trzeci dzień po telefonicznym zgłoszeniu.

4. Wykaz sprzętu technicznego

Wykonawca jest obowiązany posiadać wyposażenie lub przedstawić pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału umożliwiającego 
odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
(niezbędne do realizacji zamówienia) oraz zapewnić jego odpowiedni stan 
techniczno – sanitarny zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska 

Strona 18 z 19Zamówienie public... - 413295-2015 - TED Tenders Electronic Daily

2015-11-24http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413295-2015:TEXT:PL:HTML



z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 
odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122). Wykonawca 
jest obowiązany dysponować pojazdami wyposażonymi w system monitoringu 
bazujący na GPS oraz system identyfikacji radiowej pojemników (dotyczący 
„śmieciarek”).

5. Wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od

właścicieli nieruchomości.

Wykonawca jest obowiązany odbierać odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 
122).

Szacunkowa wartość bez VAT:

Zakres: między 900 000 i 1 300 000 PLN.

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji 
przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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