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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)  
 

1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

 
 

2. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe świadczenie usługi odbierania oraz 

zagospodarowania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy z terenu miasta  Czeladź. Przedmiot zamówienia będzie realizowany  w okresie od dnia 

1 stycznia 2020 r  do 31 grudnia 2021 r. na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia.  

 

2.2. Zakres zamówienia obejmuje : 

 1). Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych 

2). Odbieranie i  zagospodarowanie odpadów  komunalnych selektywnie zbieranych: 

2.1)  papier,  

2.2). metale i tworzywa sztuczne 

2.3)  szkło 

2.4). bio (odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów -w tym odpady 

zielone)  

3). Odbieranie i zagospodarowanie  odpadów  wielkogabarytowe oraz   zużytego  sprzętu 

elektrycznego  i elektronicznego 

4). Odbieranie i zagospodarowanie   odpadów budowlano- rozbiórkowych 

5). Wyposażenie w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów, (dot. zabudowy 

wielomieszkaniowej)  

6). Zaopatrzenie mieszkańców w worki  do selektywnego zbierania odpadów, 

7). Wydawanie worków typu BIG- BAG  

8). Okresowe mycie i dezynfekcja  pojemników do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych  

9). Prowadzenie dokumentacji związanej z usługą objętą zamówieniem. 

10). Prowadzenie Biura Obsługi Klienta, 

11). Prowadzenie Infolinii dla mieszkańców. 

 
 

Data opracowania OPZ (pierwotna wersja):  26.08.2019 

Nr postępowania : 
DU-ZP. 271.1.3.2019 

Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych  
z terenu Miasta Czeladź 
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Szacowana ilość odpadów komunalnych stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia jest 

wskazana w ust. 3 niniejszego OPZ.  

Przez odbieranie odpadów należy rozumieć w szczególności: opróżnianie pojemników z odpadów 

i transport tych odpadów do miejsca ich zagospodarowania.  

Przez zagospodarowanie odpadów należy rozumieć w szczególności : 

a).przetwarzanie odpadów zmieszanych  oraz  odpadów biodegradowalnych i zielonych w  RIPOK 

(Regionalnych  Instalacjach do Przetwarzania Opadów Komunalnych) oraz, 

b). przetwarzanie odpadów selektywnie zbieranych nie podlegających przekazaniu do RIPOK  zgodnie 

z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości.  

Przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć zbieranie „u źródła” tj. wstępnej 

segregacji śmieci przez osoby je wytwarzające. 

 

 
 

3.  PROGNOZY ILOŚCI ODPADÓW DO ODBIORU  

Na podstawie posiadanych danych z okresów poprzednich Zamawiający szacuje (prognozuje), że ilość  

odbieranych odpadów w ciągu  trwania umowy będzie wynosiła: 

Odbierane odpady: 

 

Szacowane  Ilości w 
trakcie trwania 

umowy  (24 
miesiące ) w Mg 

1) .Odpady zmieszane 16 300  

2).Odpady selektywnie zbierane : 

2.1) papier,   

 

4 450 

2.2) matale i tworzywa sztuczne 

2.3) szkło. 
 

2.4). bio (odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów- w tym odpady zielone). 

3).Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny  
        i elektryczny 

1 230 

4) Odpady budowlane i rozbiórkowe 1 800  

Razem:  23 780 

 

Odesłanie do w/w informacji (prognozowane ilości) ujęto w :  § 1 ust. 5  wzoru umowy  

 

4. ILOŚCI  ODBIERANYCH ODPADÓW W LATACH POPRZEDNICH- 

STATYSTYKA 

Odbierane odpady- Tabela poglądowa dla Wykonawcy 
wskazująca  

2017 r 
[Mg] 

2018 r. 
[Mg] 

Razem  
2017 r.+2018r. 
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ilości odebranych odpadów na przestrzeni lat:  [Mg] 

1) .Odpady zmieszane 8 855,78 8 520,48 17 376,26 

2. Odpady selektywnie zbierane:  

2.1) papier,  
229,42 240,30 

3 893,38 

2.2)  metale i tworzywa sztuczne 
673,88 693,50 

2.3)  szkło. 
273,56 294,12 

2.4). bio (odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów- w tym odpady zielone) . 683,86 804,74 

3). Odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 395,40 510,54 905,94 

 
4).  Odpady budowlane i rozbiórkowe 

715,04 943,66 1 658,70 

                                       
                                   R A Z E M :  

11 826,94 12 007,34 23 834,28 

 

5.  PRAWO OPCJI :  
 
ZAMAWIAJĄCY NIE  KORZYSTA Z PRAWA OPCJI W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU.  

 
 

6. INFORMACJA NA TEMAT  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI                          
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

6.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z art. 36aa ustawy Pzp. Oferta 

musi obejmować całość zamówienia.  

6.2.Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone. 

 

 

 

7. KODY NUMERYCZNE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 

 
 
 

8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Strony ustalają, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie  w terminach:  
 

6.3. Zastrzeżenie dot. obowiązku osobistego wykonania, przez Wykonawcę kluczowych 

 części zamówienia: 

NIE 

Główny kod CPV: 

90 50 00 00 – 2: usługi związane z odpadami 

Dodatkowe kody CPV: 

90511000–2 usługi wywozu odpadów 

90533000-2 usługi gospodarki odpadami 

90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

data rozpoczęcia/ początek : od dnia podpisania  umowy lecz nie wcześniej niż  

od dnia 01.01.2020r. 
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:   N I E 

 
 

9. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA CZELADŹ - W KONTEKŚCIE 

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH. 

 

1. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie 

miasta  Czeladź  wynosi: 

30 180 

Na dzień: 31.05.2019 

1a Liczba mieszkańcaów zadeklarowanych (w rozumieniu ustawy o 

czystości i porządku w gminach) jako mieszkańcy wynosi : 

28 751 

Na dzień: 31.05.2019 

2. Powierzchnia  miasta : 17 km 2 

 

10.   ILOŚC  PUNKTÓW ODBIORU ODPADÓW:  

 

Lp. Rodzaj zabudowy/ ilość 

punktów 

Ilość 

w 2018 r 

Ilość do dnia  

31.05.2019 r 

 szacowany wzrost  ilość punktów odbioru, 

w okresie obowiązywania umowy (2 lata) : 

1). Zabudowa jednorodzinna   2 423 2 478 do 3%  

2). Zabudowa wielorodzinna 280 284 do 3% 

 

11.  ODBIORY ODPADÓW -   CZĘSTOTLIWOŚĆ 

11.1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru : 

Tabela:  Zabudowa jednorodzinna: 

 

1) .Odpady zmieszane  

1 raz na  2 tygodnie.  

W każdej zebranej przez mieszkańca ilości . 

2).Odpady selektywnie zbierane :  

2.1) papier,  1 raz w miesiącu. 

W każdej zebranej przez mieszkańca ilości . 2.2) matale i tworzywa sztuczne 

2.3) szkło. 

 

2.4). bio (odpady ulegające biodegradacji, 

od  1 marca do 30 listopada – co najmniej 1 raz w 

tygodniu. 

 
data  zakończenia/ koniec: 
 

Odbieranie, transport i   zagospodarowanie odpadów 

komunalnych 

do dnia 31.12.2021r. lub do wyczerpania środków 

przeznaczonych na realizację umowy (w zależności co 

nastąpi wcześniej) 

 

Strony ustalają, że raport miesięczny za usługi objęte 
przedmiotem zamówienia  za miesiąc grudzień 2021 r. zostanie 
przez Wykonawcę przekazany: 

 

w terminie do 31 stycznia 2022 r 

Ostateczne rozliczenie umowy  
przewiduje się: 

do końca lutego 2022 r. 
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ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów -w tym odpady zielone)  

W każdej zebranej przez mieszkańca ilości . 

Od 1 grudnia do 28 lutego  – co najmniej  1 raz w 

miesiącu  

W każdej zebranej przez mieszkańca ilości .  

3). Odpady wielkogabarytowe oraz  

zużyty sprzęt elektroniczny i 

elektryczny. 

2 razy w roku (wiosna i jesienią)  

W każdej zebranej przez mieszkańca ilości . 

4). Odpady budowlano- rozbiórkowe Na bieżąco po zgłoszeniu zapełnienia worka big-bag. 

Odbierane są bezpłatnie w ilości 1 Mg/ rok zebranej 

przez właściciela  nieruchomości.  

 

Tabela.  Zabudowa  wielorodzinna:  

 

1). Odpady zmieszane 

W każdej zebranej przez mieszkańca ilości . 

Zgodnie z  załącznikiem nr 1.2 
 

2). Odpady selektywnie zbierane :  

2.1) papier,   

W każdej zebranej przez mieszkańca ilości . 

Zgodnie z  załącznikiem nr 1.2 

2.2) matale i tworzywa sztuczne 

2.3) szkło. 

 

2.4). bio (odpady ulegające biodegradacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów -w tym odpady zielone)  

W każdej zebranej przez mieszkańca ilości 

Zgodnie z  załącznikiem nr 1.2 

W każdej zebranej przez mieszkańca ilości 

Zgodnie z  załącznikiem nr 1.2 

3).Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty 

sprzęt elektroniczny i elektryczny 

1 raz na 2 tygodnie. 

W każdej zebranej przez mieszkańca ilości . 

 

4) Odpady budowlano- rozbiórkowe 

Na bieżąco po zgłoszeniu zapełnienia worka big-bag 

Odbierane są bezpłatnie w ilości 1 Mg/ rok zebranej 

przez właściciela  lokalu mieszkalnego.  

 

11.2.  Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowych odbiorów odpadów w zabudowie 

wielorodzinnej poza częstotliwością wynikającą z załącznika nr 1.2 : 

1). W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia oraz bezpośrednio po nich 

w pierwszym lub drugim dniu nie będącym dniem wolnym od pracy (odpady zmieszane oraz zbierane 

selektywnie)  

2).Odebrać odpady z choinek naturalnych po świętach Bożego Narodzenia, z zachowaniem zasad 

selektywnego ich odbierania (wraz z odpadami zielonymi), 

3). Odbierać odpady w 

terminie 24 godzin od 

zgłoszenia przez 

Zamawiającego, poza 

nie więcej niż 50 razy przez cały okres trwania umowy i w ilościach 

nie większych niż 1 Mg za każdy przypadek. 

np. zlecając odebranie 3,5 Mg odpadów Wykonawca zrealizuje 
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częstotliwościami 

określonymi przez 

Zamawiającego w przypadku:  

4 odbiory poza częstotliwościami okreslonymi na stałe.  

Ilości odebranych odpadów w ramach tych dodatkowych 

odbiorów są ujęte w szacunkowej ilości  odpadów objętych 

niniejszym zamówieniem tj. nie wpływają na zwiększenie ilości 

odpadów objętych zamówieniem.  

 

12. HARMONOGRAM  ODBIERANIA ODPADÓW 

Harmonogram- rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych  udostępnionych 

właścicielom nieruchomości przez jednostkę wywozową (Wykonawcę) 

 (§ 1 ust. 2 pkt 4 Uchwały nr XLI/586/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi)  

 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty 

zawarcia umowy harmonogramu odbierania odpadów  z uwzględnieniem m.in. poszczególnych 

rodzajów odpadów, rodzaju zabudowy, dni ustawowo wolnych od pracy oraz wymagań określonych 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Czeladź . 

12.2. 
Harmonogram powinien zostać sporządzony zgodnie z następującymi wytycznymi: 

a) 
odbiór odpadów, które odbierane są 1 raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu lub 1 raz na 2 

tygodnie z danej nieruchomości powinien przypadać na ten sam dzień tygodnia lub dni 

tygodnia, 

b) 
odbiór odpadów, które odbierane są raz w miesiącu powinien zostać ustalony w ten sam dzień 

miesiąca (np. każda 2 środa miesiąca), 

c) 
powinien być przejrzysty, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat 

odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów komunalnych, 

d) 
powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów  

z nieruchomości, 

e) powinien stanowić kontynuację harmonogramu obowiązującego dotychczas.  

12.3.Wykonawca zamieści harmonogram na swojej stronie internetowej i będzie on na niej dostępny 

przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram 

(w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym) celem zamieszczenia go na 

stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w formie papierowej (podpisany przez przedstawiciela 

z ramienia Wykonawcy upoważnionego w sprawach związanych z umową, a wskazanego w  umowie). 

12.4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza harmonogramu w wersji 

papierowej właścicielom nieruchomości w formie ulotki raz na rok np. poprzez umieszczenie go 

w skrzynce na listy, przed rozpoczęciem okresu jaki obowiązuje. (dot.  zabudowy jednorodzinnej). 

Harmonogram  odbioru odpadów obowiązujący w roku 2020 należy dostarczyć w pierwszym tygodniu 

stycznia.  Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w roku 2021 należy dostarczyć w terminie  

najpóźniej 14 dni przed końcem roku 2020.  
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12.5. Zmiana harmonogramu – w przypadku nieprzewidzianych okoliczności za zgodą Zamawiającego 

dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku 

za bieżące poinformowanie Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości o zmianie. W przypadku 

zmiany częstotliwości Harmonogram ulega modyfikacji i jest przekazywany właścicielom 

i publikowany w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. 

 12.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu  świadczenia 

usług do zatwierdzenia, uwzględniając ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych.  

 

13. OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

13.1.  Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć personel wykonujący przedmiot umowy zajmujący się 

wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo Wykonawcy.  Odzież powinna być 

odpowiednio oznakowana elementami odblaskowymi i powinna spełniać wymagania przepisów 

o systemie oceny zgodności. 

13.2. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania m.in. obowiązku ciążącego na właścicielu 

nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przekazywania 

Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Czeladź gromadzeniu odpadów, w szczególności o każdym przypadku 

niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych.  

13.3 .Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania  adresów nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, na których powstały odpady, a nieujętych w bazie danych prowadzonej przez 

Zamawiającego.  

13.4. Wszelkie zgłoszenia wyrządzenia szkód powstałych podczas odbierania i transportu odpadów 

zgłaszane przez właścicieli nieruchomości/ zarządców lub Urząd Miasta winny być rozpatrywane 

w terminie 14 dni od zgłoszenia. O rozpatrywaniu zgłoszenia należy poinformować zgłaszającego oraz 

Urząd Miasta.  

Wykonawca zobowiązany jest do naprawiania lub ponoszenia kosztów naprawy, szkód wyrządzonych 

podczas realizacji usługi w szczególności polegających na uszkodzeniu pojemnika, drogi, chodnika, 

punktu gromadzenia odpadów itp. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od 

odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody Zamawiającemu oraz osobom trzecim – zgodnie 

z zapisami umowy. 

Wymiana lub naprawa uszkodzonego pojemnika musi nastąpić do  5 dni. 

13.5. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do objęcia niezwłocznie systemem 

odbioru wszystkich nowych nieruchomości zgłaszanych przez Zamawiającego.  

13.6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

13.7. Odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne zostaną 

przekazane do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania  
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z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). Przekazanie odpadów winno być potwierdzone kartą przekazania 

odpadów sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

13.8. Wykonawca w trakcie świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do zapewnienia: 

a). niedopuszczenia w czasie pracy  przy odbiorze odpadów do zanieczyszczenia nieruchomości, 

chodnika lub jezdni, 

b). ustawienia (odstawienia) pojemnika w miejsce zbierania lub odbierania odpadów, 

c). odbioru odpadów leżących luzem, w przypadku gdy wskutek nieterminowego wykonania usługi 

nastąpiło nagromadzenie odpadów obok pojemnika, 

d).  zapewnienia odpowiednich standardów sanitarnych  i technicznych podczas świadczenia usługi 

odbioru, w celu ochrony zdrowia i życie  ludzi i środowiska.  

 

13.9. Wykonawca zapewnia dostarczenie pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów 

w odpowiedniej ilości do właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.  

13.10. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (prowadzonego w sposób odmienny niż wskazany w 

regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach), Wykonawca przyjmuje je jako zmieszane 

odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego. 

13.11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o nieprawidłowościach, które 

wystąpiły w trakcie wykonywania usługi, w szczególności o używaniu przez właścicieli nieruchomości 

nieodpowiednich pojemników (niespełniających norm jakościowych, nie spełniających warunków 

wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i  porządku). 

13.12. W przypadku zamykanych stanowisk śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej, Wykonawca 

obowiązany jest do odbioru kluczy od zarządzającego nieruchomością. Podczas każdorazowego 

wykonywania usługi, Wykonawca zobowiązany jest do ich prawidłowego otwierania i zamykania 

13.13. Wykonując usługę odbioru odpadów pojazdami Wykonawca ma obowiązek rozpoczynać odbiór 

odpadów na terenie gminy Zamawiającego opróżnionym pojazdem oraz nie może wyjeżdżać poza 

teren gminy Czeladź i odbierać odpadów z terenu gminy sąsiedniej do tego pojazdu w czasie 

świadczenia usługi odbioru w gminie Zamawiającego. 

14. PODSTAWOWE ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Z TERENU MIASTA  CZELADŹ  I RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW 

14.1. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego aktualny :  

Załącznik Nr 1.1  Wykaz nieruchomości zamieszkałych dla zabudowy jednorodzinnej  

 

Załącznik Nr 1.2  

Wykaz nieruchomości dla zabudowy wielomieszkaniowej- Zapotrzebowanie na 

pojemniki / worki na odpady selektywne wraz z wskazaniem na częstotliwość 

odbioru odpadów 

 

http://lex.um.rudaslaska.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.870527:part=a7&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.870527:part=a7&full=1
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 14.2. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: 

1). w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego (w godzinach od 600 do 

2200),z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 W przypadku, gdy zgodnie z harmonogramem dzień odbioru odpadów przypada w dzień 

ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować odbiór w poprzednim 

lub następnym dniu roboczym. 

2). W terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, 

3). Niezależnie od warunków atmosferycznych, 

4). Pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób 

wykluczający mieszanie odpadów selektywnie zbieranych różnych rodzajów ze sobą oraz 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, 

5). Niezależnie od wąskich oraz nieutwardzonych dróg , 

6)  Z pojemników oraz z worków, a także odpadów pozostawionych wokół miejsca usytuowania 

pojemników, a także przepełnionych pojemników;  

7) W przypadku kiedy dojazd do miejsca usytuowania pojemników jest uniemożliwiony np. 

przez parkujące samochody, Wykonawca jest zobowiązany do przetoczenia pojemników 

i ich opróżnienia i odstawienia na miejsce.  

Powyższe Wykonawca jest zobowiązany wykonać pod warunkiem że zostały spełnione 

poniższe warunki:   

a). pozwala na to podłoże i warunki oraz stan pojemnika,  

b). przetoczenie pojemnika nie spowoduje jego uszkodzenia,  

c). czynność taka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pracownika wykonującego usługę. 

O każdej takiej sytuacji należy powiadomić najpóźniej w następnym dniu roboczym 

Zamawiającego. 

 

Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczenia usługi sprzatania placów 

gospodarczych.  

Wykonawca zobowiazany jest jedynie do oczyszczenia miejsc gdzie stały kontenery, 

w sytuacji kiedy zanieczyszczenie zostanie spowodowane przez Wykonawcę.  

 

 

14.3. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ODBIERANIA WSZYSTKICH ODPADÓW KOMUNALNYCH:   

14.3.1. ODPADY  ZMIESZANE  

a). Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach 

spełniających minimalne wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Czeladź. 

W trakcie realizacji umowy w/w wykazy będą na bieżąco aktualizowane 

Przez Zamawiającego  z częstotliwością ,  co najmniej:  

 1 raz w miesiącu 
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b).Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości najem, dzierżawę lub inną formę udostępnienia 

pojemników na odpady komunalne zmieszane zgodnie z: 

Uchwałą nr XLI/586/12 Rady Miejskiej w Czeladź z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź. 

Uchwałą NR VI/83/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 4.04.2019 r., poz. 2742 

 

c) Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości  utrzymanie  pojemników  w odpowiednim  stanie  

sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez wykonywanie na zlecenia właściciela nieruchomości 

za dodatkową opłatą takiej usługi, 

d) Odbiorowi podlegają odpady, które zostały wystawione przed posesję lub w miejscu do tego 

przygotowanym  (zabudowa jednorodzinna), lub zostały udostępnione w boksach przeznaczonych do 

gromadzenia odpadów (zabudowa wielorodzinna) do godz. 6:00 w dniu odbioru odpadów 

(z pojemników będących własnością właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Czeladź) 

 

14.3.2. ODPADY  SELEKTYWNIE  ZBIERANE 

1). Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zgromadzonych odpadów w pojemnikach i/lub 

workach spełniających minimalne wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Czeladź – dotyczy :  

Odpady SELEKTWNIE ZBIERANE  w pojemnikach i / lub workach  z podziałem na: 

 
 

1.1). papier  

1.2). matale i tworzywa sztuczne 

1.3). szkło 

1.4) bio  (odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w tym odpady zielone)  

  

2). Wykonawca odpowiada za stan ilościowy i techniczny pojemników do segregacji odpadów, 

ponadto zobowiązany jest do zmiany lokalizacji istniejących pojemników na wniosek Zamawiającego 

i w uzgodnieniu z nim.  

 Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do 

mycia  i dezynfekcji  pojemników do  segregacji odpadów 

(wewnątrz i na zewnątrz) :   

3 x w każdym roku kalendarzowym. 

(1 x w okresie kwiecień- maj; 

1 x w okresie lipiec – sierpień; 

1 x w okresie wrzesień- październik) 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

i rozmieszczenia sprawnych technicznie pojemników lub 

worków na odpady zbierane selektywnie (dla zabudowy 

wielorodzinnej)  zgodnie z : 

 
wykazem stanowiącym  
załącznik nr 1.2  
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia worków na 

odpady zbierane selektywnie (dla zabudowy jednorodzinnej)  

zgodnie z : 

wykazem stanowiącym  
załącznik nr 1.1  

 

Ilość pojemników do selektywnego zbierania odpadów  ustawionych  na terenie miasta , 

w trakcie obowiązującej obecnie umowy,  wynosi : 

704 szt.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pojemników do zbiórki selektywnej, w ciągu 

trwania umowy (2 lata),  w ilości co najmniej*  : 

Pojemność:  Przeznaczenie:  Nazwa: Ilość: 

1 100 l w kolorze żółtym  
odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych, oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe 

Metale i 
tworzywa 
sztuczne 

291 

240 l w kolorze żółtym  21 

1100 l w kolorze niebieskim  odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury 

Papier 

233 

240l w kolorze niebieskim  19 

1100 l w kolorze zielonym  
z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w 
tym odpady opakowaniowe ze szkła 

Szkło  

205 

240 l w kolorze zielonym  19 

1100 l w kolorze brązowym odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
(w tym odpady zielone)  

 BIO 

199 

240 l w kolorze brązowym 18 

RAZEM: 1 005 SZT. 

Dane z w/w/ tabeli wynikają z załacznika 1.2 

 * Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości pojemników, o 
których mowa w powyższej tabeli maksymalnie o :  

  10 % 

 
 

Pojemność pojemników na odpady  selektywnie zbierane  ,w zabudowie wielomieszkaniowej 
musi być taka sama jak pojemników na odpady zmieszane  

Pojemność pojemników na odpady  „bio” w zabudowie wielomieszkaniowej musi być taka 
sama jak pojemników na odpady zmieszane. 

 

Aby zminimalizować ryzyko wypadków, należy podjąć następujące środki bezpieczeństwa:  

- czterokołowe wersje kontenera muszą być wyposażone w hamulec bezpieczeństwa, aby zapobiec 

stoczeniu się kontenera po pochyłej powierzchni 

- aby zapobiec nagłemu rozpadowi kontenera i wysypaniu się jego zawartości, w użyciu powinny być 
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jedynie kontenery, które nie są pęknięte ani uszkodzone.  

 

c) Wszystkie dostarczone pojemniki na odpady zbieranie selektywnie muszą być wyposażone 

w identyfikatory  niezbędne  do odczytu przez system automatycznej identyfikacji pojemników z 

wykorzystaniem technologii RFID lub równoważny przystosowany do współpracy z system RFID 

zamontowanym na śmieciarkach i samochodach . 

d) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednio oznakowane (tj. co najmniej nazwa lub logo 

Wykonawcy oraz rodzaj zbieranych odpadów- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów ) worki na odpady selektywnie zbierane o pojemności 120 l . 

Ilość WORKÓW do selektywnego zbierania odpadów, wydawana w ciągu 

roku w trakcie obowiązującej aktualnie  umowy,  wynosi : 

 

253 689 szt. rocznie 

  

Szacunkowa ilość worków o pojemności 120 litrów  na odpady selektywnie zbierane , która 
będzie wydawana przez Wykonawcę  rocznie :  

Kolorystyka 
worków:  

Przeznaczenie: Napis na 
worku: 

Szacunkowa ilość 
worków jakimi winien 
dysponować Wykonawca 
w ciągu roku *: 

niebieski odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury 

Papier 
50 0000 szt. 

 

żółty odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z 
metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

Matale i 
tworzywa 
sztuczne 

70 000 szt. 

 

zielony z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym 
odpady opakowaniowe ze szkła 

Szkło 30 000 szt. 

brązowy  odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.( w 
tym odpady zielone)  

„BIO” 
150 000 szt. 

 

                                                                          RAZEM: 
300 000 szt. 

 

* ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA ILOŚCI WORKÓW,  

O KTÓRYCH MOWA W POWYŻSZEJ TABELI  W OKRESIE TRWANIA UMOWY  MAKSYMALNIE O :   

5 %. 

 

Wykonawca umożliwi mieszkańcom pobieranie dodatkowych 
worków w Biurze Obsługi Klienta w liczbie :  

max. 10 000  szt.  

 

 

Worki winny 

spełniać 

wymagania 

 

Uchwała nr XLI/586/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Czeladź. 
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określone w:   Uchwała nr XLI/586/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Czeladź. 

- Uchwała NR VI/83/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 4.04.2019 r., poz. 2742). 

 

e). Wykonawca odbierając odpady komunalne zgodnie z ustalonym harmonogramem, odbierając 

worki, wypełnione odpadami zastępuje je nowymi na zasadzie „worek za worek”.  

f). Dla nowych nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia bezzwłocznie do każdej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 

worków do selektywnego zbierania odpadów : 

2 szt.  worków na papier, 

2 szt.  worków na metale i tworzywa sztuczne, 

2 szt  worków na szkło, 

2 szt.  worków na  „bio” 

 

listę  nieruchomości zabudowy jednorodzinnej zawiera:  Załącznik nr 1.1.  

 

g). Odbiorowi podlegają odpady, które zostały wystawione przed posesję lub miejsce do tego 

przeznaczone (zabudowa jednorodzinna), lub zostały udostępnione w boksach przeznaczonych do 

gromadzenia odpadów (zabudowa wielorodzinna) do godz. 6:00 w dniu odbioru odpadów. 

 

14.3.3. ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT 

ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

1) Wykonawca odbiera wystawione przez mieszkańców przed posesję lub w miejscach gromadzenia 

odpadów przy altankach śmieciowych odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny.  

Odpady 
wielkogabarytowe 
to przede 
wszystkim: 

elementy wyposażenia mieszkań, np.: meble, szafy, szafki, wersalki, komody, 

kanapy, materace, fotele, dywany, wykładziny, stoły, krzesła, drzwi itp.  

oraz inne przedmioty dużych rozmiarów np. wózki dziecięce, rowery, zabawki 

itp. 

Elektroodpady  

(zużyty sprzęt 

elektryczny 

i elektroniczny).  

to wszystkie zepsute, zużyte, niepotrzebne, przestarzałe, zniszczone urządzenia, 
które do działania wymagają podłączenia prądu elektrycznego lub włożenia 
baterii. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  to np.:  

• Wielkogabarytowe urządzenia AGD 

• Małogabarytowe urządzenia AGD 
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 • Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny 

• Sprzęt RTV 

• Sprzęt oświetleniowy 

• Narzędzia elektryczne i elektroniczne 

• Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy 

 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

(kompletnego  jak i nie kompletnego) 

 

2) Zbieranie odpadów wielkogabarytowych  i elektroodpadów będzie się odbywało w systemie 

objazdowym. 

3) Odpady wystawione przez  mieszkańców należy zbierać zgodnie z harmonogramem.  

4) Dla zabudowy wielorodzinnej miejscem zbiórki odpadów są tereny przyległe do altan 

śmietnikowych. 

5) Dla zabudowy jednorodzinnej miejscem zbiórki odpadów są tereny przed nieruchomościami. 

 

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane razem ze zużytym sprzętem elektronicznym 

i elektrycznym.  

 

14.3.4. ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE  

1). Po otrzymaniu indywidualnego zamówienia od właściciela nieruchomości zamieszkałej 

jednorodzinnej lub posiadacza lokalu mieszkalnego Wykonawca dostarczy/ udostępni worek typu 

big-bag na odpady budowlano- rozbiórkowe, oraz odbierze wyżej wymienione odpady komunalne 

bezzwłocznie po zakończeniu prac remontowych i zgłoszeniu zapełnienia worka. 

 

2). Wykonawca odpowiedzialny jest za umożliwienie właścicielowi nieruchomości odbioru worków big-

bag o objętości co najmniej 1 m3 na odpady budowlano – rozbiórkowe wraz z instrukcją obsługi i 

ustawienia (wystawienia) worka; wydając worek big-bag Wykonawca zobowiązany jest odebrać od 

właściciela nieruchomości (mieszkańca) pisemne oświadczenie, w którym właściciel ten zobowiąże 

się, iż w razie wystawienia worka w nieodpowiednim miejscu, poniesie on koszty związane z jego 

odebraniem. Każdy wydany worek big-bag winien posiadać numer przypisany do właściciela 

nieruchomości (mieszkańca) otrzymującego worek, tak aby umożliwić identyfikację osoby 

odpowiedzialnej za wystawiony worek big-bag 

 

 

3).  parametry worków BIG-BAG :  

Pojemność  : do 1 Mg 

Objętości:  Minimum 1 m3 
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4).Wykonawca winien dysponować workami typu BIG BAG na odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości  szacunkowej 

ok:  

200 sztuk/m-c 

 

5). Wykonawca zobowiązany jest 

do odbierania i zagospodarowania 

odpadów  budowlanych i 

rozbiórkowych  

limitu wskazanego w:  

 § 2. Ust. 4 

UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 27 

marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4.04.2019 r., poz. 

2742) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

6).Odpady budowlano- 

rozbiórkowe zebrane przez 

właściciela nieruchomości lub 

lokalu mieszkalnego odbierane są 

w ilości :  

 

do 1 Mg/rok  z jednej nieruchomości   

do 1 Mg/ rok z jednego lokalu mieszkalnego 

 

7).Odpady te odbierane są na zgłoszenie właściciela nieruchomości (lub lokalu mieszkalnego) albo 

Zamawiającego – w terminie 2 dni roboczych  od zgłoszenia (w formie telefonicznej). Wykonawca 

prowadzi ewidencję odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych z każdej nieruchomości 

i lokalu mieszkalnego  i przedkłada te informacje Zamawiającemu w comiesięcznych raportach.  

Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia za odpady budowlano-remontowe 

w ilości przekraczającej 1 Mg/rok zebrane od właściciela nieruchomości lub z lokalu mieszkalnego; 

o każdorazowym takim odbiorze Wykonawca zawiadamia Zamawiającego i wskazuje koszt takiego 

odbioru w miesięcznym rozliczeniu . 

 

15. PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z USŁUGĄ OBJĘTĄ 

ZAMÓWIENIEM. 

15.1. Półroczne sprawozdania   

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej 

(oraz na żądanie w wersji elektronicznej w formacie wskazanym przez Zamawiającego)  półrocznych 

sprawozdań zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami 

druków, stosownym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sprawozdań o odebranych 
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odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  

15.2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu wraz z Raportem 

Miesięcznym  za dany okres rozliczeniowy:  

a) Zestawienia odebranych odpadów w  n/w układzie :  

  ZESTAWIENIE ODEBRANYCH ODPADÓW miesiąc/rok 

L.p. Nazwa odpadu 
Kod 

odpadu 

Ilość [Mg] 
Odebrane z terenu 

miasta Czeladź 

Sposób 
zagospodarowania 

Nazwa i adres 
instalacji, do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne. 

             

Razem:       

 

b) kart przekazania odpadów (elektronicznie)  

c) zbiorczego zestawienia z wagi wraz z numerami rejestracyjnym pojazdów odbierających 
wszystkie frakcje odpadów , w n/w układzie ( w formie elektronicznej)  
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WAGI miesiąc/rok 

 
Nazwa i kod odpadu : ……………………………………… 

 
Nazwa i kod odpadu : ……………………………………… 

 
L.p. 

Data  
przyjęcia 

Numer 
rejestracyjny 
samochodu 

Ilość w Mg 
 

L.p. 
Data  

przyjęcia 

Numer 
rejestracyjny 
samochodu 

Ilość w Mg 

        

Razem:  Razem:  

 

 

d) oraz raportów z systemu GPS w formie elektronicznej (na płycie CD) dla pojazdów 

odbierających wszystkie frakcje odpadów ( w formie elektronicznej)  

15.3. Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających 

wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i 

przepisami prawa. 

 15.4. Raporty miesięczne  

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 

zawierających co najmniej informacje o: 

1). ilości odebranych odpadów zmieszanych  

2).  Ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych  

 2.1) papier, 

 2.2) metal i tworzywa sztuczne, 

 2.3) szkło, 

 2.4) bio  

3). Ilości  odebranych Odpadów  wielkogabarytowych oraz zużytego  sprzętu elektronicznego i 
elektrycznego 
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4)  Ilości Odpadów budowlano- rozbiórkowych 

5).  Ilości i rodzaju wydanych worków, 

6). Właścicielach nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny 

z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Czeladź 

7). Adresach nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie ujętych 

w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego, 

8).  Uszkodzonych/spalonych pojemnikach  

9). Czy ustalona przez Zamawiającego częstotliwość, jest dostosowana do 

rzeczywistych potrzeb właścicieli nieruchomości, ze wskazaniem nieruchomości, dla 

których ustalona częstotliwość i/lub ilość pojemników nie jest dostosowana do 

rzeczywistych potrzeb. 

10).  O sytuacji braku pojemników na nieruchomości lub zbyt małej ich ilości 

11). 
Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; 

 

Ponadto  Raport Miesięczny  zawiera:  

12). adres nieruchomości/altanki śmieciowej na której odpady nie są zbierane w sposób 

selektywny, 

13). dzień w którym doszło do ustalenia ww. zdarzenia, 

14). protokół z zaistnienia zdarzenia, 

15). zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady nie są zbierane w sposób 

selektywny; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc 

wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników, w tym worków do konkretnej 

nieruchomości, 

16). dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt, że odpady nie są zbierane 

w sposób selektywny oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane. 

 

15.6. Raporty, o których mowa 

powyżej muszą być przekazane :  

1). w formie elektronicznej uzgodnionej  

     z Zamawiającym; 

2). przed dniem przedłożenia faktur za dany miesiąc. 

 

16. WYKONAWCA MUSI DYSPONOWAĆ  

 

16.1. Wymagania sprzętowe - Samochody  

 

 
1).  

 
Zamawiający wymaga aby przez cały  okres 
realizacji  umowy Wykonawca dysponował 
samochodami:  

a). spełniającymi wymagania techniczne 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b). powinny posiadać  aktualne badania 

techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu 

zgodne z przepisami o ruchu drogowym. 

  2.1).nazwą firmy  
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2).  Pojazdy powinny być trwale i czytelnie  

oznakowane, w widocznym miejscu:  

2.2). danymi adresowymi  

2.3).numerem telefonu podmiotu  

odbierającego odpady komunalne od  

właścicieli nieruchomości; 

3).  Należy zapewnić aby pojazdy i urządzenia  

były poddawane myciu i dezynfekcji z  

częstotliwością gwarantującą zapewnienie 

 im właściwego stanu sanitarnego:   

 

nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie  

letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; 

 

4). Konstrukcja pojazdów  ma zabezpieczać  

przed:  

rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych 

 odpadów oraz minimalizować oddziaływanie 

 czynników atmosferycznych na odpady; 

 

5).  Pojazdy mają być wyposażone w: 

5.1) system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający 

 trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach 

 postojów 

5.2). system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów- umożliwiający 

weryfikację tych danych; 

5.3)  w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. 

6).  W razie awarii pojazdu Wykonawca  jest zobowiązany zapewnić  pojazd zastępczy o nie 

 niższych parametrach niż ten zadeklarowany w ofercie. 

7). Pojazdy powinny posiadać oznakowanie o aktualnej w danym dniu frakcji odbieranych 

odpadów.  

Zamawiający dopuszcza  oznakowanie wyłącznie pojazdów transportujących frakcje 

odpadów selektywnie zbieranych.  

 

 

W  warunkach udziału opisanych w  SIWZ (Ust. 7.3.3.3 A) Zamawiający określił minimalne 

ilości pojazdów  jakimi powinien dysponować Wykonawca w celu realizacji zamówienia.  

 

Samochody mają być wyposażone w :  

1). urządzenia rejestrujące 
obraz 

Wyposażenie pojazdów w kamery umożliwiające kontrolę usługi odbioru 
odpadów, 

2). rejestrator GPS,  

(ang. Global Positioning 
System) jeden z systemów 
nawigacji satelitarnej, 
obejmujący swoim 
zasięgiem całą kulę 
ziemską. 

Monitorowanie pojazdów - ma na celu: 
1).ograniczenie zbędnych przejazdów samochodów 
2). monitorowanie postępowania z odpadami komunalnymi, kontrolę 
miejsc przewożenia odpadów, 
3).wprowadzenie systemu kontroli, umożliwiającego weryfikowanie 
procesu odbioru lub dostawy do miejsca, gdzie trafią odpady. 
4) umożliwiający śledzenie trasy pojazdów i czas odbioru na poszczególnej 
nieruchomości, 
 
Pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum 
przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować 
kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego. 
 

3). konstrukcja 
zabezpieczająca  przed 
rozwiewaniem i 

Oddziaływanie czynników atmosferycznych na śmieci musi być ograniczone 
do minimum.  
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rozpylaniem przewożonych 
odpadów 

 
 

16.2.  System monitorowania 

1). Wymaga się zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu 

z Zamawiającym systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego: 

a). bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS; 

pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 

30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości 

pamięci urządzenia monitorującego, 

b). odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie 

Czeladzi, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) 

wykonywania prac, 

c). odtwarzanie i analizę "historii" pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz 

prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń 

monitorujących pracę sprzętu. 

 

2). Wykonawca przeszkoli Zamawiającego w obsłudze tego oprogramowania; 

3). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu co najmniej jednej osobie do monitoringu 

bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, 

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów oraz czujników 

zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – w siedzibie Wykonawcy. 

 

16.3. Baza magazynowo transportowa 

Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) Bazą magazynowo transportową , 

w celu realizacji zamówienia, spełniającą wymagania  rozporządzeń : 

1). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (rozporządzenie z dnia 11 

stycznia 2013 r. - Dz.U. z 2013 r. poz. 122)  tj :  

a).  
Baza ma być usytuowana w gminie,  Czeladź  lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy 

Czeladzi  

b).  Baza ma być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca  posiada tytuł prawny. 

2). 

Oraz ma spełniać wygania w zakresie wyposażenia określone w Rozporządzeniu  Ministra 

środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

gospodarowaniu odpadami (Dz. U. 2009 Nr 104 poz. 868) 

 

w/w   powielono w :   Ust. 7.3.3.3 B  SIWZ 
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Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania w zakresie wyposażenia określone w :  

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2013 

r. - Dz.U. z 2013 r. poz. 122),  tj  należy zapewnić w szczególności  aby:  

a).  
teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom 

nieupoważnionym 

b). 
miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed  

emisją zanieczyszczeń do gruntu; 

c).  

miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone 

 przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem  

czynników atmosferycznych 

d). 

teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy 

 zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących 

 z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 

 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21); 

e). 

baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: 

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, 

b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, 

c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, 

d) legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje 

magazynowanie odpadów. 

 najazdowa legalizowana waga samochodowa ma  pozwalać na obsługiwanie wszystkich 

pojazdów realizujących przedmiot zamówienia. System wagowy wagi najazdowej powinien umożliwić 

Zamawiającemu każdorazowe uzyskanie informacji dotyczących masy brutto pojazdu wyjeżdżającego 

z bazy oraz masy brutto tego pojazdu wracającego do bazy. 

f). 

Na terenie bazy magazynowo -transportowej powinny znajdować się także: 

1) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 

2) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów 

- o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy 

magazynowo - transportowej. 

g). 
Zapewniać aby na terenie bazy magazynowo -transportowej znajdowały się urządzenia do 

selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 

 

17. BIURO OBSŁUGI KLIENTA  

Minimalne wymagania dotyczące BOK: 

Biuro  Obsługi Klienta musi być 

zorganizowane:  

na terenie Czeladzi . 

Biuro  Obsługi Klienta ma być czynne  : od 7:30 do 15:00 w dni robocze.  

Z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 raz w tygodniu BOK  
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musi być otwarty do godziny 17:00 

 

18. INFOLINIA DLA MIESZKAŃCÓW  

18.1. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić infolinię umożliwiającą mieszkańcom Miasta Czeladź 

kontakt w sprawie interwencji dotyczących odbioru odpadów komunalnych , harmonogramu 

odbioru odpadów oraz innych spraw dotyczących realizacji umowy. 

Infolinia funkcjonować będzie:  Od 7:30  do 15:00 w dni robocze  

Data uruchomienia infolinii:  od pierwszego dnia realizacji umowy 

 

18.2. Wykonawca zamieści numer infolinii na swojej stronie internetowej i będzie on na niej 

dostępny przez cały okres obowiązywania umowy .  

18.3.  Zamawiający dopuszcza funkcjonowanie infolinii w ramach działającego biura obsługi klienta.  

 

19. SYSTEMY  ZARZĄDZANIA  

19.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane zgodnie z europejskimi normami 

zarządzania środowiskowego. W związku z powyższym wymagane jest posiadanie wdrożonego systemu 

zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie co najmniej odbierania  

i transportu odpadów opartego na normach europejskich, tj. certyfikat potwierdzający zgodność 

posiadanego systemu zarządzania środowiskowego z międzynarodowymi normami np. ISO 14001 lub 

równoważnymi.  

 

19.2. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia 

potwierdzającego posiadanie w/w,  przed podpisaniem umowy, zgodnie 

z zapisem określonym w :  

 Ust. 29.2 pkt  8 SIWZ 

 

 

Wykonawca posiadający w/w  certyfikaty gwarantuje  lepszy efekt ekologiczny. 

 

 

20. ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ 

Kwestię wymogu zatrudnienia na umowę o prace 

Zamawiający opisał  w: 

  § 12  Wzoru umowy 

w/w powielono   w:   ust.  3.6  SIWZ 

21. WYKAZ ULIC NA TERENIE GMINY CZELADŹ, KTÓRE MUSZĄ BYĆ 

OBSŁUGIWANE POJAZDAMI O DOPUSZCZALNEJ MASIE NIE 

PRZEKRACZAJĄCEJ 10 TON. 
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Lp. Nazwa ulicy 

1. 11 Listopada do Grodzieckiej 3, 4, 5 

2.  Armii Krajowej 

3. Astrów 

4. Broniewskiego 

5. Brzechwy 

6. Bytomska od  Będzińskiej do 1-Maja (Rynek) 

7. Chopina 

8. Ciasna 

9. Cicha 

10. Czarnomskiego 

11. Czeczotta 

12. Górna 

13. Kacza 

14. Katowicka w Rynku 

15. Kościelna 

16. Lotnicza 

17. Łączkowa 

18. Łączna 

19. Niwa 

20. Nowa 

21. Okrzei 

22. Pieńkowskiego 

23. Podwalna 

24. Poprzeczna 

25. Pułaskiego 

26. Reja 

27. Rynek 

28. Rynkowa 

29. Sportowa 

30. Sułkowskiego 

31. Walna 

32. Wapienna 

33. Wąska 

34. Związku Orła Białego 

 

 

22. EDUKACJA  EKOLOGICZNA  
 
22.1.Wykonanie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów, w czasie trwania umowy, we 

wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy (w każdej klasie szkoły i grupie wiekowej 

w przedszkolach) - jest kryterium poza- cenowym. Wykonawca może zadeklarować wykonanie takiej 

akcji  lub nie.  

22.2.Działania w zakresie edukacji ekologicznej stanowią istotny element realizacji planów  

gospodarki odpadami, w tym szczególnie programów selektywnej zbiórki odpadów. Edukacja  

ekologiczna jest wręcz niezbędnym warunkiem skutecznego prowadzenia selektywnego zbierania 

odpadów.  

22.3. Zakres edukacji ekologicznej ma obejmować w szczególności : 

1). rozbudzanie świadomości o konieczności segregacji odpadów, 

2). promowanie zapobiegania powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi 

odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z odpadów.  

3). kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych  u dzieci i młodzieży. Wykorzystując 

wiedzę nabytą przez młodzież, można pośrednio wprowadzać zmiany w zachowaniach  

dorosłych 

4). źródeł powstawania odpadów i rodzajów odpadów, 

5). dzikich wysypisk śmieci i zagrożeń związanych  z ich istnieniem, 

6). minimalizacji powstających odpadów, segregacji, recyklingu, surowców wtórnych, utylizacja 

7). poznania zasad funkcjonowania instalacji do przetwarzania  odpadów komunalnych 

8). Stosowania opakowań wielokrotnego użytku 

9). Oceny stanu czystości najbliższego otoczenia 

10). Wskazywania pozytywnych aspektów integracji człowieka ze środowiskiem 



2 

 

11). Reagowania na zaśmiecanie najbliższego otoczenia 

12). Poszukiwania sposobów złagodzenia problemu odpadów w środowisku 

13). Stosowania segregacji odpadów w domu, szkole, miejscu zabawy 

14). Kształtowania poczucia estetyki najbliższego otoczenia, itp. 

15).  Informowanie o zanieczyszczeniach i zatruciach jakie powstają przy produkcji odzieży, 

promowanie minimalizowania zakupu oraz ponownego użycia (secondhand)  

16).  Co znaczą symbole na opakowaniach. 

17). Poinformowanie o akcji proekologicznej  „Cos dla planety” zorganizowana przez serwis Noizz  

(to propagowanie ekologicznego podejścia do życia) 

 

22.4. W przypadku zadeklarowania przeprowadzenie takiej akcji  wymaga się  by: 
 

Termin jej przeprowadzenia: Musi być  uzgodniony z Zamawiającym.   

Odbywać się muszą w roku szkolnym.  

Czas trwania  jednego spotkania  musi 
wynosić minimum:  

45 minut 

 

 
 
22.5. Wykaz  placówek oświatowych, na terenie miasta Czeladź,  w których Wykonawca będzie 
przeprowadzał akcje promujące selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku zadeklarowania  
wykonania takiej usługi  :  

 

Lp. Nazwa placówki oświatowej:  

Szacunkowa liczba klas/ grup 
wiekowych w których ma być 
przeprowadzona  akcja :  

1 Szkoła Podstawowa nr 1 15 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 25 

3 Szkoła Podstawowa nr 3 18 

4 Szkoła Podstawowa nr 4 2 

5 Szkoła Podstawowa nr 5 13 

6 Szkoła Podstawowa nr 7 20 

7 Przedszkole Publiczne nr  1  5 

8 Przedszkole Publiczne nr  4 5 

9 Przedszkole Publiczne nr  5 6 

10 Przedszkole Publiczne nr  7 4 

11 Przedszkole Publiczne nr  9    7 

12 Przedszkole Publiczne nr  10 6 

13 Przedszkole Publiczne nr  11 5 

                               Razem:  131 

 

 23. INFORMACJE  DOT. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

ART. 29 UST. 5 USTAWY PZP)  

23.1. PGO (Punkty Gospodarki Odpadami)  tj. miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach 

wielorodzinnych są dostępne dla osób niepełnosprawnych.  

23.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca informował mieszkańców (w trakcie wydawania worków) 

by nie umieszczać worków typu big-bag na odpady budowlano – rozbiórkowe na miejscach 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.  
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23.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadził stronę internetową na której  mają być 

dostępne dla mieszkańców, w szczególności informacje dot.  : 

1). harmonogram odbioru odpadów. 

2). Informacje dot. funkcjonowania Biura Obsługi Klienta 

3).  Informacje dot. Infolinii dla mieszkańców  

Zamawiający zaleca aby w/w  Informacje  były dostępne w formie dostosowanej dla osób 

niepełnosprawnych, to jest minimum:  

1). Dopuszczalne wersje kontrastowe  :  

czarne tło + biały tekst,  

czarne tło + żółty tekst,  

żółte tło + czarny tekst 

2).  publikowanie oryginalnego tekstu harmonogramu, który może być odczytany dla osób 

niewidomych. Niedopuszczalne jest umieszczanie skanu dokumentu gdyż syntezatory mowy 

nie przetwarzają plików graficznych. 

3). Informacje powinno dać się znacząco (co najmniej 200%) powiększyć narzędziami 

przeglądarki. Najlepiej, jeśli wówczas strona cały czas mieści się poziomo w oknie 

przeglądarki i nie pokazuje się poziomy pasek przewijania ekranu. Powiększona strona nie 

może „gubić” treści. 

4). 
Tabele służące do przekazania danych (jeżeli w/w informacje są przedstawiane w formie 

tabeli)  powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki.  

 

23.4. Zamawiający  wymaga by pojemniki o pojemności 1100 l na odpady zbierane selektywnie w 
frakcjach : 

a) papier 

b) szkło 

c)  tworzywa sztuczne i metal 

 były wyposażono w otwór wrzutowy w klapie pojemnika, co ułatwi korzystanie z pojemników dla osób 
niepełnosprawnych, starszych i dzieci.  
 

 

specjalne otwory w pokrywie lub modyfikacje otworu wsypowego gwarantują ponadto, że 
Do kontenera trafią wyłącznie odpady, do składowania których kontener został przeznaczony. 

 

24. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW  
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24.1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych odpadów od właścicieli 

nieruchomości odpadów komunalnych do  instalacji  wykazanych w wykazie ujętym w Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy .  

24.2. Odpady dostarczane będą zgodnie z obowiązującym na terenie Miasta  Czeladź : 

Uchwała nr XLI/586/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Czeladź 

UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4.04.2019 r., poz. 2742) 

 

24.3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazanych do składowania ma być dokonywane 

przez instalacje przetwarzania odpadów zlokalizowane w Regionie II województwa śląskiego, 

wskazane w uchwale nr V/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022, 

a w zakresie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych posiadać status Regionalnej 

Instalacji do  Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej jako RIPOK), w rozumieniu ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sposób zapewniający osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku, zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2167). 

24.4.Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych i  zielonych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

24.5. Odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne zostaną 

poddane przez Wykonawcę procesowi odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w przypadku posiadania 

przez niego stosownych decyzji) bądź zostaną przekazane przez Wykonawcę bezpośrednio lub za 

pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

zgodnie z hierarchią postępowania  z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). Przekazanie odpadów winno 

być potwierdzone kartą przekazania odpadów sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

24.6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

24.7.Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób 

zapewniający : 

1). Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia odpadów komunalnych papieru, metali i tworzyw sztucznych i szkła 

określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

http://lex.um.rudaslaska.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.870527:part=a7&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.870527:part=a7&full=1
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niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 

2). Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określonego w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2412). 

3). Wykonawca jest zobowiązany  do osiągnięcia  poziomu recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi  metodami niż niebezpieczne, odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych określonych w Rozporządzeniu 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). 

 

w/w  (ust. 24.7)  powielono   w:   § 6  wzoru umowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskiwania określonych, w w/w regulacjach prawnych, 
poziomów w odniesieniu do ilości odebranych przez Wykonawce odpadów z terenu miasta w ramach 
realizacji zamówienia.  

 

Przy obliczaniu wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysk 
(określonych dla gminy) Zamawiający będzie brał również pod uwagę dane wyliczone 
w sprawozdaniach innych przedsiębiorców odbierających odpady z terenu gminy Czeladź 
z nieruchomości niezamieszkałych. W przypadku nie osiągniecia przez nich wymaganych poziomów 
będą naliczane na te podmioty kary zgodnie z uregulowaniami prawnymi. 

 

 

24.8. Wykonawca przedstawi wykaz instalacji, do których będzie przekazywał odpady, w Formularzu 

Ofertowym.  

24.9. W przypadku awarii instalacji wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,  

Wykonawca może skierować odpady do innych instalacji, w tym innych regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w uchwale w sprawie wykonania WPGO lub do 

ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest 

do poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od skierowania odpadów do instalacji 

innej niż  wykazanej w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, oraz uzasadnienia takiego działania wraz z 

dokumentami potwierdzającymi istnienie awarii i odmowę przyjęcia odpadów zmieszanych lub 

zielonych przez wszystkie instalacje regionalne funkcjonujące w II regionie gospodarki odpadami 

komunalnymi Województwa Śląskiego. 
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25. REKLAMACJA JAKOŚCI WYKONYWANYCH USŁUG: 

 
25.1. Wykonawca zobowiązany jest  umożliwić właścicielom nieruchomości składania reklamacji 

dotyczących realizowanej usługi. 

 

25.2. Przez reklamację rozumie się niewłaściwe wykonanie 

usługi przez Wykonawcę, zgłoszone przez właściciela 

nieruchomości do siedziby Zamawiającego zgodnie z : 

 

§  8 UCHWAŁY VI/83/2019 

 

25.3. Reklamacja może dot. w szczególności  : 

 

Czas reakcji na reklamacje:  

1). braku odbioru odpadów (pojemników/worków, luzem w 

przypadku odpadów  wielkogabarytowych,) zgodnie z 

Harmonogramem, 

Reakcja na zgłoszenie winna 

nastąpić najpóźniej 

w następnym dniu roboczym od 

otrzymania zgłoszenia  uszkodzenia pojemnika, chodnika, ogrodzenia  itp. 

2). niedostarczeniu Harmonogramu w wyznaczonym 

terminie 

okres rozpatrywania reklamacji 

nie może być dłuższy niż 7 dni 

od otrzymania zgłoszenia. 3). nieuprzątnięciu odpadów powstałych w wyniku 
opróżniania pojemników/worków. 

 
 

25.4. Reklamacje przekazywane będą Wykonawcy w dniach i godzinach  pracy Biura Obsługi Klienta.  

Wyjaśnianie reklamacji otrzymanych od Zamawiającego odbywać się będzie  poprzez e-mail. Na 

podstawie dołączonych dokumentów, np.: zrzut z GPS,  dokumentacja fotograficzna (zdjęcie powinno 

posiadać datę oraz godzinę jego wykonania),Zamawiający rozpatrzy zasadność reklamacji. 

25.5. W przypadku, gdy Zamawiający uzna reklamację za zasadną, powiadomi o tym Wykonawcę 

(poprzez e-mail), a Wykonawca obowiązany jest do wskazania terminu jej   realizacji. 

25.6. W przypadku braku możliwości udokumentowania : zrzutu z GPS, dokumentacji fotograficznej 

realizacji odbioru odpadów, Zamawiający uzna, że odbiór nie został zrealizowany (uzna 

reklamację za zasadną). 

 

25.7. Reklamacja szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania usługi. 

a). Przez reklamację dotyczącą szkody wyrządzonej przez Wykonawcę właścicielowi 

nieruchomości w trakcie wykonywania usługi, rozumie się m. in. uszkodzenie chodnika, 

ogrodzenia, pojemnika itp. 

 

b).  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

na mieniu i zdrowiu, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

 
c). 

Reklamacje dotyczące szkody wyrządzonej przez Wykonawcę właścicielowi nieruchomości w 

trakcie wykonywania usługi, przekazywane będą Wykonawcy w dniach i godzinach pracy 

Urzędu Miasta. 

d).  W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia pojemnika z winy Wykonawcy podczas 
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odbioru odpadów komunalnych– Wykonawca zabierając od właściciela nieruchomości, której 

reklamacja dotyczy, uszkodzony pojemnik (do naprawy), winien jest zostawić właścicielowi 

nieruchomości pojemnik zastępczy, w którym właściciel nieruchomości będzie składował 

odpady komunalne, do czasu naprawy pojemnika i jego zwrotu. Czas naprawy uszkodzonego 

pojemnika winien trwać nie dłużej niż 2 tygodnie od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

Reklamacji dotyczącej szkody wyrządzonej przez Wykonawcę, o której mowa w literze a). 

 

 25.8. W zakresie miesiąca grudnia 2021 r., reklamacje muszą zostać zrealizowane ostatecznie do 

daty złożenia raportu za miesiąc grudzień 2021 r. 

 

25.9. Wykonawca winien prowadzić rejestr przyjmowanych interwencji (w formie uzgodnionej 

z Zamawiającym), Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do ww. rejestru. 

 

26. PRZEPISY PRAWA 
 

 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, 

w szczególności : 

1). Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r 

w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy 9Dz. U. UE. L 2008.312.3)  

2). ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) 

3). ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze 

zm.), 

4). ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), 

5). ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 

poz. 799 ze zm.), 

6). ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.), 

7). ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 

r. poz.521), 

8). 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), 

9). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2014 r., poz. 1923), 

10). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1973), 

11). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań 

o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1627), 

12). uchwała Nr XLI 586/2012 Rady Miasta  Czeladź  z  dnia 10.12.2012 r. w sprawie Regulaminu 
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utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  Czeladź (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 

28.01.2013 r., poz. 874), 

13) uchwała VI/83/2019  Rady Miasta  Czeladź  z  dnia 27.03.2019 r w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z dnia 4.04.2019 r., poz. 2742) 

14). ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000 ze zm.), 

15). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. 

UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) (RODO). 

16). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025 z poźn. Zm.)  

17). Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 10 listopada 2015 r w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. 

U. z 2016 r poz. 93)  

18). Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy gospodarowaniu odpadami (Dz. U z 2009 r nr 104 poz. 868)  

19). 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 dnia 2016 r., poz. 2167), 

20). ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze 

zm.), 

21). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 

2412), 

22). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19 

z późn. zm), 

23). Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022. 

24). uchwała Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.  

w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 

2022”, 

25). uchwała Nr V/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 

2022”. 
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Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w w/w przepisach oraz 

nowo wprowadzanych oraz stosować je na bieżąco. 

 

ZAŁĄCZNIKI  DO OPZ STANOWIĄCE JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ:  

 

1.1  Wykaz nieruchomości zamieszkałych dla zabudowy jednorodzinnej  

1.2 Wykaz-Zapotrzebowanie na pojemniki na odpady selektywne w zabudowie 

wielomieszkaniowej wraz z wskazaniem na częstotliwość odbioru odpadów 

1.3 UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym 

1.4 Uchwała nr XLI/586/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Czeladź 

 Wykonawca  ma dostęp do :  

SPRAWOZDAŃ BURMISTRZA  Z REALIZACJI  ZADAŃ Z ZAKRESU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI pod linkiem :  

http://bip.czeladz.pl/gospodarka_od

padami/sprawozdawczosc.html 
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