
 
 

Załącznik nr 1 SWZ 
 

I. Dane dotyczące Gminy Skoroszyce istotne z punktu widzenia zamówienia : 
Powierzchnia gminy wynosi 104 km2. Na terenie Gminy Skoroszyce jest 10 sołectw: Brzeziny, 
Giełczyce, Chróścina, Czarnolas, Makowice, Mroczkowa, Pniewie, Sidzina, Skoroszyce, Stary 
Grodków. Gmina ma charakter wiejski. 
 
Tabela 1:  Charakterystyka  Gminy Skoroszyce pod względem liczebności mieszkańców  
i zabudowy (stan na 31.08.2022 r.). 
 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba 
zameldowanych 

Liczna 
niezamieszkałych 
nieruchomości na 
których powstają 
odpady 
komunalne 

Liczna  
nieruchomości 
wielorodzinnych 

1. Brzeziny 306 4 0 

2. Chróścina 1 437 18 20 

3. Czarnolas 395   2 4 

4. Giełczyce 167 1 0 

5. Makowice 529 4 0 

6. Mroczkowa 207 3 0 

7. Pniewie 91 1 0 

8. Sidzina 1 016 7 10 

9. Skoroszyce 1 446 15 20 

10. Stary Grodków 3 91 3 0 

 Razem: 5 987 58 54 

 
Na dzień 31.08.2022 r. objętych systemem jest około 1700 nieruchomości zamieszkałych 
 i niezamieszkałych . Deklaracjami  opłaty za gospodarowanie odpadami objętych jest 4 920 osób. 
 
Powyższe ilości są szacunkowe niezależne od zamawiającego i mogą ulec zmianie stosowne do 
rzeczywistych ilości powstanie nowych nieruchomości, oraz migracje ludności. 
 
Długość tras objazdowych – podane niżej odległości podano od wsi centralnej tj. Skoroszyc: 
Skoroszyce – Makowice– 6,0 km, 
Skoroszyce – Brzeziny – 4,1 km, 
Skoroszyce – Sidzina – 5,7 km, 
Skoroszyce – Giełczyce - 3,5 km, 
Skoroszyce – Stary Grodków – 6,7 km, 
Skoroszyce – Czarnolas – 5,8 km, 
Skoroszyce – Chróścina– 3,8 km, 
Skoroszyce – Mroczkowa – 4,2 km, 
Skoroszyce – Pniewie – 4,2 km. 

         



 
II.   System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Skoroszyce: 

1. W Gminie Skoroszyce na nieruchomościach zamieszkałych ( w zabudowie jednorodzinnej, 
wielorodzinnej) i niezamieszkałych będzie obowiązywał system mieszany: pojemnikowo – 
workowy: 

a) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (w tym: odpady opakowaniowe   z 
metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych) gromadzone w workach LDPE przy 
posesjach jednorodzinnych oraz w pojemnikach i workach LDPE przy posesjach 
wielorodzinnych,  koloru żółtego oznaczonych napisem "METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE", 

b) szkło (bezbarwnego i kolorowego) – w tym opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego  
gromadzone w workach LDPE przy posesjach jednorodzinnych oraz w pojemnikach 
ogólnodostępnych przy posesjach wielorodzinnych, koloru zielonego oznaczonych napisem 
"SZKŁO" 

c) papier - w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury gromadzone w workach LDPE 
przy posesjach jednorodzinnych oraz w pojemnikach i workach LDPE przy posesjach 
wielorodzinnych , koloru niebieskiego oznaczonych napisem "PAPIER" 

d) bioodpady -gromadzone w pojemnikach przy posesjach jednorodzinnych oraz w pojemnikach 
przy posesjach wielorodzinnych, koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO", 

e) zmieszane - (niesegregowane) odpady komunalne  gromadzone są w pojemnikach koloru 
czarnego, ciemnozielonego lub ciemnoszarego oznaczonych napisem „Odpady zmieszane” lub 
w takich workach. 

2. Właściciele domów jednorodzinnych są wyposażeni w  pojemniki  o poj. 120l., 240l.  
 z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne. 

3. Wspólnoty mieszkaniowe są wyposażone w pojemniki o poj. 120l., 240l., 1100l,  
z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne, metal, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe. 

 

4.  Ilości poszczególnych frakcji odpadów w ujęciu 6 mc-cy odebranych  
z wszystkich nieruchomości z terenu gminy Skoroszyce w roku  2022  
 (dane pochodzą z raportów miesięcznych, dostarczonych przez podmiot realizujący umowę na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych w roku 2022):) 
 

Lp. Kod odpadu Nazwa Odpadu Ilość zebranych odpadów 
[Mg]w roku 2021 

1. 20 03 01 Odpady zmieszane 689,765 
4. 20 02 01 Odpadu ulegające biodegradacji 56,76 
6. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 7,945 
7. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,256 

 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składnik i Zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne 

1,694 



inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające niebezpieczne składniki 
 

8. 20 01 32 Leki inne niż wymienione 20 01 31 0,040 
 20 03 07 Wielkogabaryty 44,02 

9. 20 01 11 
 

 Tekstylia  

10. 20 01 10 
 

Odzież 2,015 

11. 20 01 02 Szkło  
12. 20 01 01 

 
Papier i tektura 0,520 

13. 15 01 07 Opakowania ze szkła 79,46 
14. 15 01 06 

 
Zmieszane odpady opakowaniowe 87,45 

15. 15 01 01 
 

Opakowania z papieru i tektury 13,74 

 16 01 03  Zużyte Opony 15,96 

 17 01 01 Odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

4,310 

16. 17 01 07 
 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

27,155 

Powyższe dane są danymi orientacyjnymi w celu sporządzenia oferty w roku 2022 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa zadania : ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Skoroszyce’’ w okresie  od 01 stycznia 2022 r  do  30  czerwca  2024 r. ( 18 miesięcy) 
 



III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych  

w tym ich transport - od właścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
z terenu gminy Skoroszyce i przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,  o której 
mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 
2. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać przed podpisaniem umowy nazwę i adres instalacji 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, do której/ych transportowane będą odpady celem 
zagospodarowania. 

 
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowanie odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 

 
4. Dostawie worków LDPE : 
a) koloru żółtego oznaczonych napisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", o poj. 120l. nie 

więcej niż 6 000 szt. na miesiąc; 
b) koloru niebieskiego oznaczonych napisem "PAPIER" o poj. 120l. nie więcej niż  

2 000 szt. na miesiąc; 
c) koloru zielonego oznaczonych napisem "SZKŁO" o poj. 80l. dla właścicieli budynków 

jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych nie więcej niż 2 000 szt.  
Powyższe ilości są ilościami maksymalnymi. 
 

5. Dostawie, pojemników w ilości do 50 szt. o pojemności 1100l. w kolorze zielonym, na odpady 
opakowaniowych ze szkła   (bezbarwne i kolorowe) z napisem,, SZKŁO"  oraz ich ustawieniu 
na terenie Gminy Skoroszyce oraz przy nieruchomościach wielorodzinnych – Boksach wspólnot 
( pojemniki należą do Wykonawcy). Zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 
6. Obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

w Skoroszycach przy ul. Nyskiej 11, polegającej na odbiorze, zagospodarowaniu i transporcie 
zebranych w pojemnikach segregowanych odpadów komunalnych wskazanych w Uchwale Rady 
Gminy Skoroszyce Nr XV/136/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.  w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów. Zmieniony Uchwałą Nr XIX/160/2020 r. 
Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 grudnia 2020 r.   w  sprawie zmiany szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 
7. Wykonawca wyposaży PSZOK w co najmniej 4 kontenery otwarte o pojemności co najmniej  

7 m3 przystosowane do przykrycia plandeką, przeznaczone do gromadzenia niżej 
wymienionych rodzajów odpadów. 
-  1 kontener do gromadzenia mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
- 2 kontener do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne, 
-  1 kontener do gromadzenia bioodpadów  

 
 
 



8. Wykonawca wyposaży PSZOK w pojemniki zamykane, odpowiednio opisane (rodzaj odpadu, 
kod odpadu), zapewniające ochronę zebranych odpadów; przystosowane do gromadzenia  
i odbioru odpadów  :          
a )  4 szt. poj.  1100  -  tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych; 
b)   2 szt. poj.  1100 -  szkła; 
c)   1 szt.  poj. 1100 -  do papieru i tektury; 
d)   1 szt . poj. 1100 -   tekstyliów i odzieży; 
e)   1 szt.. poj. 1100  -  urządzeń zawierających freon;   
f)    1 szt.  poj. 1100 -   lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć; 
g)   1 szt. poj.  1100 -    farb, tuszy, klei i żywic zawierających substancje niebezpieczne; 
h)   1 szt. poj.    120 - przeterminowanych leków; 
i)    1 szt.  poj.   120.. zużytych baterii i akumulatorów; 
j)    1 szt.  poj. 1100 - olejów silnikowych;         
Pojemniki i kontenery znajdujące się w PSZOK Wykonawca ma obowiązek opróżniać  
z częstotliwością, która uniemożliwi ich przepełnienie oraz zapewni ciągłość dostarczania 
odpadów przez mieszkańców. 

 
9. Odbiorze i transporcie w celu unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania 

przeterminowanych lub zbędnych leków z pojemnika znajdującego się w aptece przy ul. 
Działkowej 12 w Skoroszycach.  
Z częstotliwością- nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

 
10. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całości odpadów komunalnych 

wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.  
Na nieruchomościach nie zamieszkałych zgodnie z zadeklarowaną ilością pojemników. 

 
11. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i zagospodarowania w całości odpadów 

wystawionych w  terminach zbiórki akcyjnej,  2 razy w trakcie trwania umowy, jeden raz na rok . 
Wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony (4 szt. na 
gospodarstwo domowe) 

 
12. Wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie informacji przekazanej przez 

Zamawiającego oraz uwzględniając postanowienia obowiązujących na terenie Gminy 
Skoroszyce, aktów prawa miejscowego harmonogram odbioru odpadów komunalnych, 
obowiązującym  w trakcie trwania umowy. 

 
13. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie  

od dnia 01 stycznia  2023 r. do 30 czerwca  2024 r.. 
 
IV.  Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV: 
 
CPV 90500000-2: Usługi związane z odpadami 
CPV 90511000-2: Usługi wywozu odpadów 
CPV 90512000-9: Usługi transportu odpadów 
CPV 90513100-7: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
CPV 90533000-2: Usługi gospodarki odpadami 
CPV 90514000-2: Usługi recyklingu odpadów 
 
 
 
 
 



V. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów  komunalnych obejmuje, oprócz 
selektywnie zbieranych wskazanych w niniejszym SIWZ odpadów komunalnych także 
każdy rodzaj odpadów komunalnych gromadzonych w zmieszanych odpadach 
komunalnych, tj: 

 
Tabela 2.  Rodzaje odpadów stanowiących przedmiot zamówienia 
 

L.p. Rodzaje odpadów Kod odpadu 

1 Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 

2 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 

3 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 20 03 99 

4 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 

5 Papier i tektura 20 01 01 

6 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

7 Tworzywa sztuczne 20 01 39 

8 Opakowania z papieru i makulatury 15 01 03 

9 Papier i tektura 15 01 04 

10 Opakowania z tworzyw sztucznych 20 01 40 

11 Tworzywa sztuczne 20 01 02 

12 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 

13 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 

14 Opakowania ze szkła 15 01 07 

15 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 20 01 99 

16 Odzież 20 01 10 

17 Tekstylia 20 01 11 

18 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38 

19 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 

20 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 

21 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 35 

 
Powyższe dane są danymi orientacyjnymi  w celu sporządzenia oferty. 
 

1. Wykonawca będzie odbierał selektywnie, wysegregowane odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w Skoroszycach przy ul. Nyskiej 11., który    
funkcjonuje zgodnie z Uchwałą XV/136/2020 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 lipca 2020 r.   
 w  sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Zmieniony Uchwałą Nr XIX/160/2020 r. Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 grudnia 2020 r.    
w  sprawie zmiany szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

 



Tabela.3  Rodzaj odpadów selektywnie zbieranych w  PSZOK : 
 
lP. Rodzaj odpadu Maksymalna  

Ilość Mg w 
okresie 
zamówienia 

Częstotliwość 
odbioru 

1. Papier 6,0 nie rzadziej niż 1 raz na 
miesiąc 

2. Szkło 4,0 nie rzadziej niż 1 raz na  
2 miesiące 

3. Bioodpady 72,0 nie rzadziej niż 2 razy na 
miesiąc 

4. Odzież 5,00 nie rzadziej niż 1 raz na 
3 miesiące 

5. Tekstylia 5,00  nie rzadziej niż 1 raz na 
3 miesiące 

6. Rozpuszczalniki 
Kwasy 
Alkalia 
Odczynniki fotograficzne 
Lampy Fluorescencyjne 
Urządzenia zawierające freony 
Farby tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcza i żywice 
zawierające substancje 
niebezpieczne 
Farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcza i żywice inne niż 
wymienione w 20 01 27 
Leki inne niż wymienione w 
200131 
Odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałe w 
gospodarstwie domowym w 
wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i 
prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w 
szczególności igły i strzykawki 
Baterie i akumulatory łącznie z 
bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 160601,160602 
lub 160603 oraz niesegregowane 
baterie i akumulatory zawierające 
te baterie 
Baterie i akumulatory inne niż    
wymienione w 20 01 33 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

 
 
 
1,00 

 
 
 
dwa razy w trakcie 
trwania zamówienia 
 

7. 



8. Zużyte urządzenia eklektyczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 

30,00 nie rzadziej niż raz w 
trakcie trwania umowy 

9. Tworzywa sztuczne 10,00 nie rzadziej niż 1 raz na 
miesiąc 

10. Wielkogabarytowe -    meble 60,00 nie rzadziej niż dwa razy 
w roku 

11. Zmieszane odpady z betonu, gruzu, 
ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i  
elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

60,00 nie rzadziej niż 1 raz na 
3 miesiące 

12.  z betonu, gruzu, ceglanego 20,00 nie rzadziej niż 1 raz 3 
miesiące 

13. Opony 10,00 nie rzadziej niż raz  w 
roku 
 
 

Powyższe dane są danymi szacunkowymi w celu sporządzenia oferty. 
         W razie konieczności zwiększenia ilości odpadów, pojemniki i kontenery znajdujące się w PSZOK 

Wykonawca ma obowiązek opróżniać z częstotliwością, która uniemożliwi ich przepełnienie oraz 
zapewni ciągłość dostarczania odpadów przez mieszkańców. 
 

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi odbieranie bezpośrednio z nieruchomości 
odpadów komunalnych: 

 
zmieszane odpady komunalne - tj. pozostałości po segregacji odpadów 
  2 100,00  Mg; 
metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych  
– tj. metale i tworzywa sztuczne – obejmujące odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z 
metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
-  270,00 Mg; 
szkło (bezbarwne i kolorowe) – w tym opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego  
(gromadzone w workach LDPE przy posesjach jednorodzinnych oraz w pojemnikach i workach 
odbieranych z posesji wielorodzinnych) 
 -  240,00 Mg; 
papier -w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury ( gromadzone w workach 
LDPE przy posesjach jednorodzinnych oraz w pojemnikach i workach odbieranych z posesji 
wielorodzinnych)  
-  150,00 Mg; 
bioodpady-gromadzone w pojemnikach 120l., 240l., 1100l. 
- 225,00 Mg; 
odpady wielkogabarytowe – (zbiórka akcyjne 1 raz w trakcie zamówieni z przed posesji lub z 
wyznaczonego placu w przypadku posesji wielorodzinnych)  
-  120,0 Mg; 
zużyte opony – zbiórka akcyjna 1 raz w trakcie zamówienia  z przed posesji lub z wyznaczonego 
placu w przypadku posesji wielorodzinnych)  
-  60,0 Mg; 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - (zbiórki akcyjne 2 raz w trakcie trwania 
zamówienia) -  
45,00 Mg; 



Powyższe dane są danymi szacunkowymi w celu sporządzenia oferty. 
 
VI. Częstotliwość odbioru odpadów według ustalonego harmonogramu 
 
1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, która wynosi: 

1) papier : 
- nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc; 

 2) szkło : 
a) nieruchomość jednorodzinna –   nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 
b) nieruchomości wielorodzinne –  nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 
c) nieruchomość niezamieszkała –  nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu; 

    3) metale oraz tworzywa sztuczne : 
 - nie rzadziej  jeden  raz w miesiącu; 

4) bioodpady: 
a) nieruchomość jednorodzinna –  nie rzadziej niż jeden raz raz w miesiącu; 
b) nieruchomości wielorodzinne –  nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; 
c) nieruchomość niezamieszkała –  nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 
 
5)  zmieszane odpady komunalne: 
a) nieruchomość jednorodzinna –  nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 
b) nieruchomości wielorodzinne – nie rzadziej niż dwa raz w miesiącu; 
c) nieruchomość niezamieszkała – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 
 
5)  odpady wielkogabarytowe zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony 
( nie więcej niż 4 szt. na gospodarstwo domowe) odbierane  
- nie rzadziej niż dwa razy w trakcie trwania zamówienia, jeden raz na rok w systemie akcyjnym  
w okresie  określonym w harmonogramie ( Zamawiający wskazuje okres wiosenny). 

 
6) Odbiór odpadów z PSZOK 1 z częstotliwością  wskazaną w Tab. Nr 3. 
 
 
VII. Realizacja przedmiotu zamówienia: 
 
1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej: 
w ramach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest odebrać 
wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane oraz zmieszane 
odpady komunalne wystawione  w workach lub innych urządzeniach (tzw. nadwyżki), przy 
pojemnikach na odpady zmieszane, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników  
w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np.  
w wyniku aktów wandalizmu,  zwierząt. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest wyposażać i dostarczyć na nieruchomość worki na odpady 
segregowane w ilości:- przed pierwszym miesiącem wykonania usługi najpóźniej do dnia 31 grudnia  
zgodnie z ilością podaną w § 6 regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Skoroszyce. 
Zamawiający przekaże wykaz nieruchomości z zadeklarowaną ilością osób w dniu  podpisania 
umowy. Zamawiający przewiduje maksymalną ilości worków: 
1) worki foliowe (LDPE) o pojemności 120 litrów na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe  



z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, nie mniej niż 6 000 szt. 
na miesiąc 

2) worki foliowe(LDPE) o pojemności 120 litrów  na opakowania z  w tym tektura, odpady 
opakowaniowe z papieru i tektury, nie mniej niż 2 000 szt. na miesiąc 

3) worki foliowe(LDPE) o pojemności 80 litrów na opakowania ze szkła(kolorowe i białe) nie 
mniej niż 2 000 szt. na miesiąc 

4) Worki muszą posiadać oznaczenia określające rodzaj frakcji odpadów, które należy umieszczać, 
które nie należy umieszczać, nazwa podmiotu odbierającego odpady 

5) Wykonawca zobowiązany jest wyposażać i dostarczyć na nieruchomość wielorodzinne  przed 
pierwszym miesiącem wykonania usługi najpóźniej 14 dni od podpisania umowy do dnia 31  
grudnia  zgodnie z ilością podaną w § 6 regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Skoroszyce.  
Zamawiający przekaże adresy  nieruchomości z zadeklarowaną ilością osób w dniu  podpisania 
umowy. 
 

VIII. Wykonawca zobowiązany jest do: 
 
1.Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: 

a) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego, w godz. 6:00 – 20:00, 

b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru, przy czym w przypadku 
niezrealizowania usługi odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem, Wykonawca 
zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, 

c) niezależnie od warunków atmosferycznych, 

d) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, spełniającymi 
wymagania do odbierania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  
w szczególności Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, w sposób wykluczający  mieszanie odpadów, spełniającymi wymagania normy 
EURO 5 i EURO 6, 

e) zapewnić przez cały czas trwania niniejszej Umowy sprawne środki techniczne, gwarantujące 
terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy, w ilości nie mniejszej niż w ilości podanej 
w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie. 

f)  wyposażyć pojazdy w odbiorniki GPS ma służyć Zamawiającemu jako system kontroli 
realizacji zamówienia. W ostatnim dniu obowiązywania umowy dane zostaną zarchiwizowane na 
nośniku zewnętrznym i przekazane Zamawiającemu. 

g) dysponować systemem monitorowania w postaci zapisu kamerą znajdującą się na 
samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości , z których jednoznacznie będzie wynikać jakiej 
dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie Wykonawca był pod nieruchomością i 
można ustalić jakich przyczyn i z czyjej winy nie zostały odebrane odpady. 

h) zachowywać dane pochodzące z systemu monitoringu i systemu czujników, o których mowa  
w powyższych punktach w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości przez okres 3 lat od dnia ich zapisania. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni 
program umożliwiający odczyt, prezentację oraz weryfikację przechowywanych danych. Dane 
powinny być udostępnianie na każde żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady wielkogabarytowe, opony  oraz zużyty sprzęt RTV 
i AGD, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem , z uwzględnieniem: 



a) zbierania sprzętu RTV i AGD osobnym pojazdem, 

b) rozpoczęcia zbiórki sprzętu RTV i AGD w pierwszej kolejności w celu zapobieżenia jego 
demontażu i dodatkowego zaśmiecania terenu, 

c) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed rozsypywaniem oraz w sposób gwarantujący 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

d) zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności przez 
podmioty gospodarcze.         

3. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 
odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: 

a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania 
odbioru, 

b) odbierania i uprzątnięcia odpadów z miejsc ich gromadzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i odebrania odpadów z miejsc gromadzenia odpadów, 
również w przypadku, gdy ich wysypanie nie nastąpiło w trakcie odbierania. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych znajdujących się obok 
zapełnionych pojemników w zabudowie wielorodzinnej oraz doprowadzenie do porządku terenów 
przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń, służących do 
gromadzenia odpadów komunalnych. 
 
6. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy lub ponoszenia wg wyboru Zamawiającego kosztów 
naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych (np. 
uszkodzenia chodników, altan, boksów, wiat śmietnikowych a także pojemników na odpady 
komunalne, itp.). 
 
7. Wykonawcę obowiązuje: 

a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 

b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, 

c) zakaz mieszania odpadów zebranych na terenie Gminy Skoroszyce z odpadami zebranymi w 
innych gminach, 

d) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu, a także 
przed wydzielaniem nieprzyjemnych zapachów i odorów, 

e)  W przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia 
odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.). 

8. Prowadzenie bieżącej kontroli poprawności segregacji odpadów na nieruchomościach 
zamieszkałych  i niezamieszkałych. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do 
gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją 
przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych w dni robocze od 
poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 20.00. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 
i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbieranie odpadów w inne dni oraz dni wolne od 
pracy. 



  
11.Wykonawca zobowiązany jest do dotarcia do każdej nieruchomości, położonej na terenie Gminy 
Skoroszyce, w terminie określonym w harmonogramie. 

  
12.Wykonawca w przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości, jest zobowiązany odebrać 
pojemnik sprzed posesji, opróżnić go i odstawić na miejsce. 

  
13.Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do 
punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, 
zmiany organizacji ruchu drogowego, warunków zimowych itp. 

 

14.Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 

 

15.Wykonawca   zobowiązany   jest  do   odbioru  każdej   ilości  odpadów  komunalnych   
z  nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Skoroszyce. 
 
 

IX. Miesięczne raporty (podstawa do wystawienia faktury) i inne obowiązki informacyjne. 

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

- ilościach odebranych odpadów zmieszanych, 
        - ilościach odebranych odpadów selektywnie zebranych z podziałem na poszczególne frakcje [Mg], 

         - sposobie i miejscu zagospodarowania w/w odpadów, 

           a) zagospodarowanie odpadów musi nastąpić w instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów ( objęta zezwoleniem właściwego organu na przetwarzanie odpadów.) zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797.). 

 
2. Przekazywania rocznych sprawozdań zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) 

Przekazywanie informacji Zamawiającemu dotyczących: 
a) informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie 
ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od 
właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych  do składowania 
b )  informacji o masie bioodpadów: 
-przekazanych do składowania na składowisko odpadów 
-nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania 
-kopii dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana tj. karty ewidencji 
odpadów bądź karty przekazania odpadów. 
 
 
 
 



X.   Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób: 
1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, 

b) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,  o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach, 

c) Wykonawca, przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wskazania instalacji, do których 
będzie przekazywać selektywnie odebrane odpady komunalne oraz zmieszane, 

d) prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca obowiązany jest  zapewnić osiągnięcie poziomów 
odzysku odpadów komunalnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
– w szczególności    z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w art. 3b, 3c ustawy z 
dnia 13 września 1996 r.   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 

 
3. Osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w przepisach powszechnie obowiązującego 
prawa.   

 
4. Weryfikacja osiąganych przez Wykonawcę poziomów recyklingu wykonywana będzie przez 

pracowników Zamawiającego na podstawie złożonego przez Wykonawcę rocznego sprawozdania. 
Wykonawca ma obowiązek składać roczne sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie sporządzone w sposób wymagany 
przepisami prawa, 

 

5. Wykonawca obowiązany jest do okazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów 
komunalnych oraz innych dokumentów potwierdzających przekazania odebranych odpadów 
komunalnych do zagospodarowania celem osiągnięcia określonych poziomów recyklingu oraz 
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

6. W przypadku niewywiązania się z określonych powyżej obowiązków, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karami umownymi, w wysokości zgodnej z § 13 Umowy. 

XI. Wymagania formalne 

Wykonawca obowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia do spełnienia następujących wymagań: 

1) posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta 
Gminy Skoroszyce 

2) posiadać zawarte umowy z instalacjami komunalnymi do przetwarzania odpadów komunalnych, 

3) posiadać wymagane ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zezwolenia w zakresie 
niezbędnym do gospodarowania odpadami komunalnymi, 



4) dysponować bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Skoroszyce lub  
w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Skoroszyce oraz pojazdami w ilości 
niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych 
frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w ilości co najmniej minimalnej 
zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości – Wykaz pojazdów używanych do realizacji umowy 
stanowi Załącznik nr 8 SWZ 

5) zainstalować na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania 
pozwalającego na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania 
satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i 
 odczytywanie danych o położeniu pojazdów   i miejscach postoju oraz czujników zapisujących 
dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi 
zgodnie z przedmiotem zamówienia, 

6) umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo – transportowej,  
w szczególności stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności 
działania systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego. 

 
XI. Reklamacje 
1. Reklamacje od właścicieli nieruchomości będą kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy 

drogą e-mailową. Wykonawca ustosunkuje się do niej najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania e-
maila. 

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację  
jakby została zgłoszona przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 
każdej zgłoszonej do niego reklamacji. 

3. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca pisemnie wskaże Zamawiającemu osobę 
odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy oraz przekaże nr telefonu do tej osoby. Ponadto 
Wykonawca przekaże nr faksu lub adres e-mail, na który Zamawiający przekazywać będzie 
zgłaszane reklamacje 

 
XII. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) Wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód 
oraz ograniczający niedogodności dla społeczeństwa do niezbędnego minimum. 
2) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu 
i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

XIII. Przepisy prawa 

Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w trakcie trwania 
umowy, a w szczególności: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021, poz. 699), 

2. Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, 
poz.1297), 

3. Uchwała Nr XV/132/2020 Rady Gminy Skoroszyce Skoroszyce z dnia 31 lipca 2020 r. w  
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Skoroszyce . Zmieniony 
Uchwałą  Nr/XIX/159/2020 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Skoroszyce . 

4. Uchwały Nr/XV/136/2020 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 31 lipca 2020 r.  w sprawie 
szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  Zmieniony uchwałą Nr/XIX/160/2020  



Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu  i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów ze zm. 

5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych (Dz.U z 2021r. poz. 
1530), 

6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. 
poz. 122), 

7. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. nr 104 poz.868), 

8. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r., poz.906) 

9. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z 
uwzględnieniem lat 2023-2028 zatwierdzony uchwałą Nr XXVII/307/2017 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 28 marca 2017 r. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w wyżej wymienionych 
przepisach oraz nowo wprowadzanych, oraz stosować je na bieżąco. 

 
XIV. Rozliczanie świadczonych usług odbioru odpadów komunalnych następować będzie 
pomiędzy Gminą Skoroszyce raz na miesiąc, po zakończeniu miesiąca za który wystawiana jest 
faktura, z terminem wskazanym w ofercie (14 lub 21 dni ) od przedłożenia faktury Zamawiającemu 
e-mail: ug@skoroszyce.pl, osobiście oraz pocztą. 

 

Załączniki do OPZ : 

1. Wykaz miejsc do usytuowania pojemników na odpady typu szkło. 

 
 

Sporządzono:                                                                                                       Zatwierdzono : 

Monika Szostak                                                                                                    

 

 


