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Załącznik Nr 1 do SIWZ
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane
jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Mierzęcice od 01.01.2016r.
do 31.12.2017r.
Dane dot. gminy i liczby mieszkańców:
Obszar Gminy to powierzchnia 51,27 km2. Łączna długość dróg wynosi ok. 50 km.
W załączniku nr 11 mapa Gminy ilustrująca miejscowości oraz ulice (kolorem czarnym
zaznaczono drogi wąskie z utrudnionym dojazdem).
Wykaz miejscowości wraz ze stanem ludności (stali mieszkańcy) na 31.12.2014r. oraz ilością
nieruchomości zamieszkałych:
Miejscowość
Boguchwałowice
Mierzęcice
Nowa Wieś
Przeczyce
Najdziszów
Sadowie
Toporowice
Zawada
Mierzęcice Osiedle
Razem (zamieszkali na stałe)

Liczba
ludności
757
1789
808
1413
182
417
933
182
859
7424

Liczba nieruchomości
zamieszkałych
270
508
207
397
48
109
245
47
18
1849

Liczba domków letniskowych wykorzystywanych przez część roku wg stanu na dzień 31.12.2014r.
- 748
Powyższe dane mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych
oraz domków letniskowych może ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania
nowych budynków lub wyludnienia, co Wykonawca winien uwzględnić w ofercie przetargowej.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów
komunalnych przekazanych przez właścicieli bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych stale
i czasowo oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie
przez część roku w tym:
a) Zmieszane odpady komunalne:
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nieruchomości zamieszkałe - pojemniki
- zabudowa jednorodzinna (raz w miesiącu)
- zabudowa wielolokalowa (raz w tygodniu)
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe – worek koloru białego (raz w tygodniu
w sezonie letnim, raz w miesiącu w pozostałym okresie)
b) papieru i tektury - worek koloru niebieskiego lub pojemnik (raz w miesiącu)
c) szkło – worek koloru zielonego lub pojemnik (raz w miesiącu)
d) tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i metal - worek koloru żółtego lub pojemnik
(raz w miesiącu)
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - worek koloru brązowego lub pojemnik
(raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października)
f) odpady wielkogabarytowe - raz w roku w systemie „u źródła”
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku w systemie „u źródła”
h) odpady budowlane i rozbiórkowe - raz w roku z limitem w ilości 1m3 rocznie na nieruchomość
zbieranych „u źródła” w workach np. typu Big Bag (udostępnione po zgłoszeniu zapotrzebowania
przez mieszkańca). Worki typu Big Bag Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego
wg. zapotrzebowania.
Odbiór odpadów z terenów nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
wykorzystywane jedynie przez część roku w miejscowościach Boguchwałowice i Przeczyce należy
przeprowadzać raz w tygodniu w sezonie letnim tj. od maja do września (w poniedziałki).
2) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić PSZOK (w tym przygotowywać dokumentację
przewidzianą przepisami prawa) i odbierać z niego:
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie, akumulatory,
- zużyte świetlówki,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady remontowo – budowlane z limitem w ilości 1m3 rocznie na nieruchomość,
- odpady zebrane w sposób selektywny (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe i metal, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone).
Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie przyjmować do PSZOK-u zużyte opony.
Wykonawca do PSZOK zapewni pojemniki:
- na odpady wielkogabarytowe jeden kontener o pojemności minimum 3 m3
- na odpady segregowane pojemniki cztery sztuki po 1100 l
- na przeterminowane leki jeden pojemnik 0,12m3 wykonany z metalu
- na przeterminowane chemikalia jeden pojemnik 1,5 m3
- na odpady remontowo – budowlane minimum jeden pojemnik 1,5 m3.
PSZOK winien być czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do 15:00
oraz w jedną sobotę w miesiącu od 10:00 – 13:00.
Do czasu uzyskania przez Wykonawcę zezwoleń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa
istniejący PSZOK będzie prowadzony przez dotychczasowy podmiot. Jednocześnie Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać wymagane zezwolenia właściwych organów najpóźniej do 31.03.2016r.
Odbiór odpadów z PSZOK Wykonawca realizuje od 01.01.2016r.
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3) Wywóz odpadów zmieszanych oraz segregowanych odbywać się będzie zgodnie z zasadami
określonymi w Uchwale Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Mierzęcice.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów prawa miejscowego, w tym rodzajów
segregowanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbioru, także w przypadkach
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wydanych na podstawie art. 4a
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4) Wielkość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z terenów zamieszkałych stale
i czasowo w roku 2014 - 1.960,21 Mg
Wielkość odpadów segregowanych zebranych w roku 2014:
a) papier – 71,64 Mg
b) szkło – 219,63 Mg
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal – 118,62 Mg
d) odpady wielkogabarytowe – 27,07 Mg
e) odpady budowlane i rozbiórkowe – 69,68 Mg
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1.5 Mg (zebrane w PSZOK)
Liczba zebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych może być inna
w okresie realizowania umowy niż ilość odpadów zebranych w roku 2014, co Wykonawca winien
uwzględnić w ofercie przetargowej.
Szacunkowa ilość odpadów, które Wykonawca odbierze w okresie obowiązywania umowy
tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. na podstawie której należy złożyć ofertę to:
a) zmieszane odpady komunalne - 3920 Mg
b) segregowane odpady komunalne - należy uwzględnić wszystkie odpady zbierane w sposób
selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,
szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, odpady
wielkogabarytowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone 1051 Mg
c) odpady budowlane i rozbiórkowe - 140 Mg.
5) Wykonawca zobowiązany jest w cenie świadczenia usług do zapewnienia i wyposażania
nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne w kolorowe worki przeznaczone
na gromadzenie odpadów segregowanych o pojemności 120 litrów wykonane z folii polietylenowej
z DPE o odpowiedniej grubości zapewniającej szczelność i wytrzymałość:
a) niebieskiego - na papier i tekturę,
b) zielonego - na szkło,
c) żółtego - na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,
d) brązowego - na odpady ulegające biodegradacji.
Wykonawca zobowiązany jest także w cenie świadczenia usług do zapewnienia i wyposażania
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, z których odbierane są odpady
komunalne w worki koloru białego przeznaczone na gromadzenie odpadów zmieszanych wykonane
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z folii polietylenowej z DPE o odpowiedniej grubości zapewniającej szczelność i wytrzymałość
o pojemności 60 l i 120l.
Po każdorazowym odbiorze z nieruchomości tych odpadów, pozostawić worki w ilości
odpowiadającej odebranym workom. Worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju
gromadzonych w nich odpadów, nazwą oraz numerem telefonu Wykonawcy oraz napisem o treści
„Gmina Mierzęcice”. Worki należy przekazywać mieszkańcowi danej nieruchomości.
Przewidywane zapotrzebowanie na worki do selektywnego zbierania odpadów w okresie
obowiązywania umowy, które może ulec zmianie, określa się:
Tworzywa sztuczne – 39.000 szt.
Papier i tektura
– 8.000 szt.
Szkło
– 17.000 szt.
Biodegradowalne – 9.000 szt.
Odpady zmieszane – 3.500 szt., w tym 2.500 – 60l, 1000 – 120l.
Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych
objętych zbiórką odpadów w pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych do dnia 10.12.2015r.
Pojemniki muszą spełniać wymagania normatywne oraz być czyste, nieuszkodzone i sprawne
technicznie.
Wielkość pojemników uzależniona jest od ilości mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość, zgodnie z zapisami rozdziału 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Mierzęcice.
Szacunkowa ilość pojemników wynosi 2170, która może ulec zmianie, określa się:
120 l – 1800 szt.
240 l – 370 szt.
W miejscowości Mierzęcice Osiedle (zabudowa wielolokalowa) szacunkowa ilość pojemników
która może ulec zmianie, określa się:
- 18 szt. o pojemności 1100l na odpady zmieszane
- 54 szt. o pojemności 1100l na odpady segregowane
- 5 szt. o pojemności 1100l na odpady ulegające biodegradacji.
Szczegółowy wykaz zawierający dane nieruchomości (nazwę miejscowości, ulicę i nr porządkowy)
wraz z ilością pojemników, jaką należy przekazać właścicielowi nieruchomości Zamawiający
przekaże Wykonawcy w terminie do 30.11.2015r.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom w terminie do 10 grudnia 2015r.:
- pojemnika na odpady zmieszane, na czas realizacji przedmiotu umowy;
- worków na odpady segregowane – po 2 worki na tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz szkło;
worki na odpady bio Wykonawca dostarczy mieszkańcom w marcu, podczas terminu odbioru
odpadów segregowany.
Dostarczenie pojemnika winno być pokwitowane przez mieszkańca danej nieruchomości.
W przypadku braku możliwości przekazania pojemnika bezpośrednio mieszkańcowi danej
nieruchomości, pojemnik należy dostarczyć na teren Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej
i Komunalnej w Mierzęcicach przy ul. Wolności 133. O miejscu odbioru pojemnika należy
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poinformować danego mieszkańca. Wykaz nieruchomości, którym nie udało się dostarczyć
pojemników należy przekazać Zamawiającemu.
Wykonawca jest obowiązany do
utrzymania pojemnika w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym poprzez:
- niezwłoczną naprawę lub wymianę uszkodzonego pojemnika, po otrzymaniu informacji
od Zamawiającego nie później niż na 2 dni poprzedzające wywóz odpadów z punktu odbierania
odpadów.
- mycie i dezynfekcję pojemnika z częstotliwością 1 raz w roku w okresie letnim, w terminie
ustalonym z Zamawiającym. Wykonawca jest obowiązany do przekazania Zamawiającemu wersji
elektronicznej zbiorczego harmonogramu mycia i dezynfekcji pojemników. Przekazanie powinno
nastąpić nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem mycia i dezynfekcji.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie również odbieranie odpadów leżących luzem obok zapełnionych
pojemników oraz kontenerów i doprowadzenie do porządku terenów przyległych
zanieczyszczonych na skutek ich przepełnienia. Należy to wykonać niezwłocznie po opróżnieniu
pojemników.
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie
z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu.
Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów w 2016 roku
do akceptacji Zamawiającego w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy. Wszelkie zmiany
harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany
do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów
komunalnych.
Zaakceptowany harmonogram Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości w terminie
do 31 grudnia 2015r.
Zaakceptowane harmonogramy w kolejnym roku należy dostarczyć mieszkańcom najpóźniej
do 20 grudnia 2016r. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych powinien zostać opracowany
z uwzględnieniem, iż odbiór odpadów nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne
od pracy. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów – zgodnie z częstotliwością i harmonogramem
przypada na dzień wolny od pracy, Wykonawca obowiązany jest odebrać odpady przed tym dniem
lub po tym dniu, biorąc pod uwagę ilość odpadów wytwarzanych na danej nieruchomości.
Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów
zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w terminie 48
godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie
reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu
ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady,
w zakresie ilości zebranych odpadów (ilość i pojemność pojemników z odpadami zmieszanymi oraz
ilość poszczególnych worków z odpadami zebranymi selektywnie).
Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia
Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie
pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni.
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Na tę okoliczność Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu wraz
z dokumentacją zdjęciową obejmującą odpady i nieruchomość, z której te odpady pochodzą
ze wskazaniem osób wykonujących czynności odbioru (imię i nazwisko). Zdjęcia muszą być
oznaczone datą i godziną wykonania oraz zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc
wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości.
6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
dla regionu II wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, a wynikającej z „Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”.
W przypadkach, o których mowa w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy o odpadach oraz art. 9l ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone
można przekazać do instalacji zastępczej znajdującej się w II regionie gospodarki odpadami
komunalnymi zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”
zapewniającej osiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub
technologię, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052).
7) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej
w przepisach rozporządzenia 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 2012
r. poz. 676), Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zobowiązany jest
do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Mierzęcice
w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy wraz
z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania.
W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić
od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.
8) Obowiązkiem Wykonawcy jest odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych stale i czasowo oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Mierzęcice.
Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych
(szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu oraz do nieruchomości
położonych przy wąskich drogach) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią
odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji.
9) Wykonawca zobowiązuje się do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów
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z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych Gminy Mierzęcice, którzy zgłoszą takie
zapotrzebowanie.
10) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej
staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:
- ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 1399 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150
z późn.zm) wraz z przepisami wykonawczymi,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013r.
poz. 1155 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
a także zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Mierzęcice oraz uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wykonawca jest także zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wydanych na podstawie art. 4a
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym prawa miejscowego.
11) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Mierzęcice.
Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Mierzęcice,
którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z odpadami odebranymi od innych podmiotów.
Zakaz ten dot. także mieszania odpadów odebranych z terenów poza Gminą Mierzęcice.
Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych, szkła i gruzu oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia 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 2012 r. poz. 645).
Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia spełnienia przez
Wykonawcę wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
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