
Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

 

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia  

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów 

komunalnych z terenu gminy Kodrąb. Zakres zamówienia dotyczy posesji 

zamieszkałych. 

2.  Informacje ogólne mające wpływ na wycenę zamówienia: 

2.1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać  i zagospodarować  każdą 

ilość odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb. 

Wymaga się również odbierania odpadów, które zostały umieszczone obok pojemnika, gdyż 

się w nich nie zmieściły. 

2.2.  Powierzchnia gminy: 105,79  km
2
.  

2.3.  Dane dotyczące liczby  mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy, oraz 

szacowanej  liczby  gospodarstw domowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r.:  

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców Szacunkowa liczba zamieszkałych 

gospodarstw domowych 

 

1 Antoniów 5 2 

2 Antopol 76 19 

3 Barwinek 4 2 

4 Bugaj Dmeniński 52 14 

5 Bugaj Zakrzewski 20 7 

6 Dmenin 538 131 

7 Dmenin - Józefka 6 2 

8 Dmenin -  

Władysławów 
57 15 

9 Feliksów 127 32 

10 Florentynów 162 32 

11 Frachowiec 25 7 

12 Gembartówka 94 22 

13 Gosławice 121 27 

14 Hamborowa 32 11 

15 Józefów 100 23 

16 Klizin 33 12 

17 Klizin – Brzezinki 15 4 

18 Klizin – Chaba 24 5 

19 Klizin – Kopaliny 4 4 

20 Kodrąb 688 199    

21 Kolonia Rzejowice 183 44 

22 Konradów 119 32 

23 Kuchary 30 8 

24 Kuźnica 75 18 

25 Lipowczyce 179 35 

26 Łagiewniki 87 20 

27 Młyńczysko 7 2 

28 Moczydła 52 17 



29 Olszowiec 1 1 

30 Przydatki Dmenińskie 12 4 

31 Rogaszyn 48 12 

32 Rzejowice 449 110 

33 Smotryszów 62 14 

34 Stefania 71 14 

35 Teodorów Duży 105 24 

36 Teodorów Mały 43 12 

37 Widawka 66 18 

38 Wola Malowana 291 64 

39 Wólka Pytowska 73 14 

40 Zabłocie 12 2 

41 Zakrzew 234 60 

42 Zalesie (k. Gosławic) 26 8 

43 Zalesie (k. Żencina) 47 12 

44 Zapolice 263 71 

45 Żencin 57 11 

 --------------------------- 4775 1197 

 

Wykaz załączony jest pomocniczo w celu oszacowania zakresu zamówienia. W okresie 

realizacji zamówienia dane objęte wykazem będą zmieniane w wyniku naturalnej migracji 

ludności. Nie wpłynie to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji umowy będzie 

niezmienna. 

2.4  Załącznik nr 8 do SIWZ jest wykaz wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy Kodrąb z liczbą osób faktycznie zamieszkujących posesje na dzień 30.04.2013 r.  

Załącznik nr 11 do SIWZ jest wykaz budynków o utrudnionym  dojeździe – Gmina Kodrąb. 

Wykazy załączone są pomocniczo w celu oszacowania zakresu zamówienia. W okresie 

realizacji zamówienia dane objęte wykazem będą ulegać zmianie, mimo tego cena 

zaproponowana przez Wykonawcę w czasie trwania realizacji umowy pozostanie stała. 

2.5 Ilości odpadów  zebranych w 2012 r. na terenie Gminy Kodrąb przez firmy odbierające 

odpady: 
 

Lp kod odpadu Ilość Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury brak danych 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 9,8 

15 01 04 Opakowania z metali brak danych 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe brak danych 

15 01 07 Opakowania ze szkła 11,1 

16 01 03 Zużyte opony brak danych 

17 01 07  

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

brak danych 

 



17 01 06  

20 01 01 Papier i tektura brak danych 

20 01 02 szkło brak danych 

20 01 34 

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33 brak danych 

20 01 35 

Zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki (1) 0,5 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

0,9 

 

20 01 39 Tworzywa sztuczne brak danych 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji brak danych 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 602,2 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe brak danych 

Razem  624,5 

Wskazane ilości odebranych w 2012 r. odpadów są podane jedynie pomocniczo w celu 

ułatwienia Wykonawcom wyceny zamówienia. Zamawiający prognozuje, że po 

wprowadzeniu na terenie Gminy nowego systemu zbiórki odpadów  ilość odbieranych 

odpadów znacznie wzrośnie.  

Ilość umów na wywóz odpadów zawartych przez mieszkańców wg stanu na dzień  

31.12.2012 r. wynosiła 1 110 szt.  

2.6 Prognozowany w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 wskaźnik 

wytwarzania odpadów dla terenów wiejskich wynosi 240,0kg/M/rok w 2012 r. 

3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać i zagospodarować  

następujące rodzaje odpadów: 

3.1. z zamieszkałych posesji:  

a) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji 

(zielone), 

a) selektywne zbierane odpady komunalne: papier i tektura, szkło, metal, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

b) odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

3.2.  z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady 

komunalne: 

a) przeterminowane leki ze wskazanych przez Zamawiającego punktów aptecznych, 

b) zużyte baterie i akumulatory ze wskazanych przez Zamawiającego obiektach 

użyteczności publicznej oraz z PSZOK, 



c) chemikalia, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , 

e) zużyte opony ,  

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe , 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe , 

h) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, 

i) odzież, 

j) tworzywa sztuczne, 

k) metal.  

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, zwany PSZOK: 

4.1 Zamawiający posiada utwardzony i ogrodzony teren zlokalizowany przy ul. Łąkowej,  

97-512 Kodrąb (teren oczyszczalni ścieków). 

Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia  i zorganizowania na w/w terenie do dnia 

15.08.2013r. PSZOK celem odbierania (przyjmowania) od  mieszkańców  nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Kodrąb, odpadów wymienionych w punkcie 3.2. 

W ramach utworzenia PSZOK po stronie Wykonawcy leży obowiązek wyposażenia PSZOK 

w pojemniki, zatrudnienia pracownika, prowadzenia (obsługi) PSZOK oraz odbiór  

i zagospodarowanie odpadów. 
 

4.2 PSZOK zostanie wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednie  pojemniki tak aby 

zapewnić prawidłową segregację odpadów zgodnie z uchwałą  Rady Gminy Kodrąb  

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, która stanowi załącznik nr 

12 do SIWZ oraz  uchwałą  Rady Gminy Kodrąb w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Kodrąb, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.  

 

4.3 Wykonawca w ramach zorganizowania  PSZOK będzie odbierał odpady od mieszkańców 

raz w miesiącu w terminach i godzinach wyznaczonych poniżej. 

 

Lp Terminy odbioru odpadów od 

mieszkańców w  PSZOK 

Godziny otwarcia PSZOK 

 

1. 30.08.2013 r 12
00

 – 18
00

 

2. 27.09.2013 r. 12
00

 – 18
00

 

3. 25.10.2013 r. 12
00

 – 18
00

 

4. 29.11.2013 r. 10
00

 – 16
00

 

5. 20.12.2013 r. 10
00

 – 16
00

 

6. 31.01.2014 r. 10
00

 – 16
00

 

7. 28.02.2014 r. 10
00

 – 16
00

 

8. 28.03.2014 r. 10
00

 – 16
00

 

9. 25.04.2014 r. 12
00

 – 18
00

 

10. 30.05.2014 r. 12
00

 – 18
00

 

11. 27.06.2014 r. 12
00

 – 18
00

 

 

 



4.4 Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów selektywnie zbieranych z PSZOK  

z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie PSZOK. 

 

Ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 

 prowadzenia rejestru przyjmowanych w PSZOK odpadów zwierającego między 

innymi informacje o adresie nieruchomości, z której pochodzą odpady, rodzaju 

odpadów, masie lub objętości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do PSZOK 

z czytelnym podpisem osoby dostarczającej odpady, 

 utrzymania czystości i porządku w PSZOK, 

 mycia i dezynfekcji pojemników z częstotliwością minimum 2 razy w roku. 

 

Odpady z PSZOK należy przekazać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, z wyjątkiem selektywnie zbieranych odpadów chemikaliów, baterii, które 

Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z przepisami o odpadach. 

5. Zbiorka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego oraz opon. 

 

5.1 Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wywozu odpadów 

wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych raz w ciągu trwania 

umowy - w październiku 2013 r., a zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony dwa 

razy w ciągu trwania umowy w miesiącach: październik 2013 r.  i  maj 2014 r. 

5.2 Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy szczegółowego harmonogramu zbiórki 

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon 

poinformuje właścicieli nieruchomości o terminach zbiórki w poszczególnych 

miejscowościach. 
5.3 Odbieranie odpadów odbywać się ma w godzinach od 7.00 do 16.00 z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

5.4 Zbiórka polega na: 

a) załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomością 
zamieszkałą, 

b) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady, 

c) transporcie odebranych odpadów, 

d) zagospodarowaniu odebranych odpadów. 

5.5 Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. 

5.6 Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez 

podmioty gospodarcze. 

 

6. Obowiązek zapewnienia pojemników. 
 

6.1 Na czas realizacji zamówienia  Wykonawca zobowiązany  będzie do nieodpłatnego 

zapewnienia posiadaczom nieruchomości zamieszkałych pojemników na odpady zmieszane, 

przystosowanych do mechanicznego opróżniania, o pojemnościach i właściwościach 

określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kodrąb, który 

stanowi załącznik nr 9 do SIWZ  

oraz systematyczne dostarczanie worków na odpady selektywnie zbierane: papier i tektura, 

szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i biodegradowalne. 

Odpowiednio dla danego rodzaju odpadów komunalnych, worki powinny różnić się 



kolorystycznie i posiadać stosowny napis informujący o rodzaju gromadzonych w nich 

odpadach.  

Ilości i pojemności pojemników winny być dopasowane do ilości i potrzeb osób 

zamieszkałych na danej nieruchomości.  

W przypadku gdy pojemniki będą nie wystarczające, Wykonawca dostarczy na wyznaczone 

posesje   dodatkowe pojemniki lub zamieni będące tam na większe. 

 

Wykonawca wymieni lub dostarczy dodatkowy pojemnik, usunie lub przeniesie 

pojemniki w terminie 14 dni od zgłoszenia za pomocą fax-u, poczty elektronicznej lub 

telefonicznie przez Zamawiającego. 

Przekazywane pojemniki mogą być nowe lub używane, ale nie uszkodzone, czyste i 

estetyczne.  

6.2 Pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie  

od dnia zawarcia umowy do dnia 29.06.2013 r.  

W terminie do 01.07.2013 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach 

wraz z  informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem 

przyczyny niedostarczenia). 

6.3 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić we wskazanym przez 

Zamawiającego aptekach i obiektach użyteczności publicznej pojemniki do selektywnego 

zbierania przeterminowanych leków i baterii. 

6.4 Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników  

z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika 

na własny koszt. 

6.5 Wyposażenie w pojemniki polega na oddaniu do korzystania na czas trwania umowy i nie 

oznacza przeniesienia prawa własności pojemników ani na Zamawiającego, ani na właścicieli 

nieruchomości. 

6.6 Przekazywane pojemniki powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie 

utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Kodrąb ponadto musza być czyste  

i estetyczne, mogą być nowe lub używane o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. 

6.7 Wszystkie pojemniki powinny być łatwe do identyfikacji przez użytkowników, 

oznakowane  odpowiednio kolorystycznie. 

 

7.  Częstotliwość i zasady odbioru i wywozu odpadów. 

 

7.1  Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością  

i na   zasadach określonych w uchwale  Rady Gminy Kodrąb w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodrąb, która stanowi 

załącznik nr 9 do SIWZ.  

7.2 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia mieszkańcom uzgodnionego 

z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów do dnia 29.06.2013 r. 

7.3 Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi. 



7.4 Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu odpadów z PSZOK, tak aby 

zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców i nie dopuścić do 

przepełnienia się PSZOK. 

7.5 Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników na 

przeterminowane lekarstwa, chemikalia, zużyte baterie oraz akumulatory  i odbierać odpady z 

taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia tych pojemników. 

7.6 Odbiór odpadów będzie następował z pojemników wystawionych przez właściciela 

nieruchomości na zewnątrz posesji lub w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd. 

7.7 W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak 

utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych 

nieruchomości w danej miejscowości. 

7.8 Transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz wszystkich odpadów selektywnie 

zbieranych powinien odbywać się pojazdami specjalistycznymi o konstrukcji zabezpieczonej 

przed ich rozwiewaniem i rozpylaniem oraz w sposób minimalizujący negatywne 

oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jak również samych odpadów na 

otoczenie. 

7.9  W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy 

nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru 

odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia 

odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru – taki 

sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie 

po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 

8. Kontrola obowiązku segregowania odpadów komunalnych. 

8.1 Wykonawca zobowiązany będzie do kontrolowania właścicieli nieruchomości pod katem 

wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

informowanie Zamawiającego i właściciela nieruchomości o przypadkach niedopełnienia 

przez właścicieli nieruchomości w/w obowiązku. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji 

Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacja fotograficzna, które stanowią dowód 

nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i 

powiadamia właściciela nieruchomości poprzez przyklejenie na pojemniku do zbierania 

odpadów naklejki w kolorze żółtym z następująca treścią: 

 

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w …………….., 

ze odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie 

Kodrąb. W dniu_______________ stwierdzono, ze umieszczono odpady 

…………………….. w pojemniku do zbierania odpadów ……………………………………. 

Kolejne następujące po sobie naruszenie Regulaminu, lub trzecie naruszenia będzie 

skutkowało utrata uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za 

odpady komunalne zmieszane.… 
 

 

W przypadku drugiego kolejnego lub trzeciego naruszenia regulaminu w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów na tej samej nieruchomości, Wykonawca powiadomi gminę  

i właściciela nieruchomości o powyższym fakcie. Wykonawca sporządzi protokół wraz  

z dokumentacja fotograficzna, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela 

nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekaże je Zamawiającemu 

w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki 

odpadów. 



Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku 

naklejki w Kolorze czerwonym, która stanowi informacje dla właściciela nieruchomości  

o utracie uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej za selektywne zbieranie odpadów. 

Naklejka powinna być w kolorze czerwonym z następująca treścią: 

 

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w ……….., że 

odpady  są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie 

Kodrąb. W dniu_______________ stwierdzono, ze po raz kolejny/po raz trzeci umieszczono 

odpady ………………………… w pojemniku na odpady …………………... skutkuje to 

utrata uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady 

komunalne zmieszane.  

 

Wykonawca może zaproponować inny system powiadamiania właścicieli nieruchomości,  

o ile będzie skuteczny i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

9.  Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia: 

9.1 Raportu  na dzień 01.07.2013 r. o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na 

poszczególnych nieruchomościach . 

 

9.2 Raportów miesięcznych zawierających określenie  ilości i rodzajów przekazywanych  

pojemników w danym miesiącu wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju 

pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach (załącznik do faktury). 

 

9.3 Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. Ostatnie wymagane prawem sprawozdanie Wykonawca złoży nie później niż  

w chwili złożenia ostatniej faktury.  

 

9.4 Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w 

trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć 

może jedynie informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca. 

 

9.5 Jako załączniki do faktury miesięcznej wykonawca załączy karty przekazania odpadów 

uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. 

Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie 

stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Kodrąb. 

 

9.6 Informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz 

sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane. 

 

9.7 Informację o masie odpadów ulegających biodegradacji: 

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, 

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposób ich zagospodarowania. 

 

9.8 Liczbę właścicieli od których odebrane odpady komunalne. 

 

9.9 Wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób 

niezgodny z regulaminem lub zadeklarowali, że będą selektywnie zbierać odpady 



komunalne a tego nie czynią (oprócz pisemnego wskazania nieruchomości należy w takich 

przypadkach dołączyć dokumentację fotograficzną). 

 

9.10 Przekazywania Zamawiającemu innych dokumentów związanych z realizacją 
zamówienia a mogących mieć znaczenie dla wykazania wywiązywania się przez 

Zamawiającego z obowiązków sprawozdawczości a dotyczących gospodarki odpadami. 
 

10. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

10.1 Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do osiągnięcia 

odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b i 

3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami 

wykonawczymi. 

10.2 Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie.  

10.3 Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do właściwej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu. 

zgodnie z uchwałą w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Łódzkiego. 

10.4 Przekazywanie selektywne zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku                

i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa  

w art. 7 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

10.5 Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren zanieczyszczony odpadami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów  i pojazdów podczas ich odbioru z nieruchomości jak 

i z terenu PSZOK. 

 

11.  Wymagania dotyczące sprzętu i bazy transportowo- magazynowej 

Wykonawca, na dzień podpisania umowy:  

a) będzie dysponował niżej wymienionym sprzętem: 

- co najmniej 2 samochodami z zabudową typu śmieciarka, przystosowanymi  

do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

- co najmniej 2 samochodami z zabudową typu skrzyniową, przystosowanymi  

do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 

- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,  

oraz  będzie zobowiązany do posiadania go przez cały okres trwania zamówienia, 

b) będzie posiadał bazę transportowo-magazynową. 

Posiadany sprzęt i baza transportowo-mgazynowa będzie zgodna  

z warunkami przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  

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

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 



12. Obowiązujące przepisy prawa. 

Realizacja zamówienia podlega także: 

1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (j.t. Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);  

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 21);  

3) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.);  

4) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.);  

5) ustawie z dnia  24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 

79, poz. 666 z późn. zm.);   

6) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 

późn. zm.); 

7) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 20110 r. Nr 

113, poz. 759 ze późn. zm.); 

8) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2010 r., poz. 145); 

9) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

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

2013 r., poz. 676); 

10) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2013, poz. 645); 

11) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122); 

12) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 

1673 z późn. zm.), 

13) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorowych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz.1674 z późn. 

zm.), 

14) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206 z późn. zm.), 

15)  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych 

oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 630), 

16)  uchwale Rady Gminy Kodrąb NR XXVII/206/13 z dnia 8 lutego 2013 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kodrąb;  

17) uchwała Rady Gminy Kodrąb NR XXVIII/214/13 z dnia 21 marca 2013 r.  



w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów; 

18)  postanowieniom Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


