Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Tarnów

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania
i zagospodarowania
odpadów
komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Tarnów w podziale na trzy sektory –
jako trzy odrębne części (oferty częściowe) t.j. Część I, Część II, Część III. Zakres zamówienia
dotyczy wyłącznie odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy Tarnów
oraz zagospodarowanie odebranych odpadów, poprzez odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1454, ze zm.).
2.Powierzchnia gminy Tarnów wynosi 86,78 km2.
Według stanu na 30.09.2018 r. liczba mieszkańców gminy Tarnów wyniosła 25 472 osób.
Prognoza ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia oraz zbierania z terenu gminy Tarnów w
okresie 1 roku została ustalona na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających odpady z terenu
gminy. Ustalone ilości przewidzianych do odbierania odpadów są szacunkowe i mogą ulec zmianie
stosownie do faktycznej ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców.
Prognoza dotycząca ilości i składu morfologicznego zbieranych odpadów w okresie 1 roku
wynosi łącznie 5 888,21 Mg/rok w tym:
- kod odpadu 20 03 01 zmieszane odpady komunalne – 3890,84 ton/rok ,
- kod odpadu 15 01 01, papier i tektura – 88,66 ton/rok
- kod odpadu 15 01 07, szkło – 400,63 ton/rok
- kod odpadu 15 01 02, 20 01 39 tworzywa sztuczne – 637,49 ton/rok
- kod odpadu 20 02 01 ulegające biodegradacji – 484,78 ton/rok
- kod odpadu 20 03 07, 20 01 36, 16 01 03 wielkogabarytowe - 385,81 ton/rok
3. Terminy realizacji usługi:
- rozpoczęcie usługi: 01.07.2019 r
- zakończenie usługi: 31.12.2020 r
4. Zamówienie zostało podzielone na części stosownie do Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr
XXIV/261/2012 z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie podziału gminy na sektory.
5. Informacja o częściach zamówienia
5.1. Część nr 1, Nazwa: sektor nr I, północno-wschodni.
1. Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych z sektora nr I obejmującego sołectwa: Wola Rzędzińska I, Wola Rzędzińska
II, Jodłówka-Wałki. Szacowana ilość gospodarstw domowych w sektorze I wynosi 1 787
gospodarstw, liczba mieszkańców 5 627 osoby, w tym 3 budynki w zabudowie wielorodzinnej
(wspólnoty mieszkaniowe, budynki komunalne).
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i
zagospodarowania następujących odpadów:
2.1 Zbiórka niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01)
Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 l, 240 l.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów w przeliczeniu na pojemniki 120 l – 1442 szt , 240 l – 345 szt.
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Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz na 2 tygodnie dla nieruchomości w
zabudowie jednorodzinnej i jeden raz na tydzień dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru - przed każdą nieruchomością lub w innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów.
Terminy odbioru zostaną ustalone w rocznym harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i
podanym do publicznej wiadomości.
2.2 Zbiórka selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (kody 15 01 01, 15 01 02 , 15 01 07,
20 01 39, 20 02 01)
Wprowadza się 4 rodzaje worków dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
- żółty - z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” przeznaczony na tworzywa sztuczne, metal,
opakowania wielomateriałowe
- niebieski –z napisem „Papier” przeznaczony na papier, makulaturę i tektury,
- zielony – z napisem „Szkło” przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania szklane.
- brązowy z napisem „BIO” na odpady komunalne ulegające biodegradacji
Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
- materiał – folia polietylenowa LDPE,
- pojemność – 120l,
- grubość – min. 60 mikronów,
- nadruk – rodzaj segregowanego odpadu.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów – 1787
Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpady selektywnie zbierane będą do pojemników o
pojemności 240 l w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym i brązowym –ilość pojemników 240 l –
12 szt /3 komplety/.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru - przed każdą nieruchomością lub innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w
miesiącu dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i jeden raz na dwa tygodnie dla
nieruchomości wielorodzinnej, odpady zielone 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada
każdego roku, w terminach ustalonych w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i podanym
do publicznej wiadomości.
2.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07, 16 01 03, 20 01 36)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w każdym sołectwie w wyznaczonych
miejscach, do podstawionych kontenerów o poj. 7 m3 lub 10 m3, wg harmonogramu ustalonego przez
Urząd Gminy Tarnów i podanego do publicznej wiadomości.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – minimum 2 razy w roku.
2.4.Selektywna zbiórka odpadów budowlanych
Gospodarka odpadami budowlanymi z remontów i budów wymagających zgłoszenia lub pozwolenia
na budowę nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o
indywidualne umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace
remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami a uprawnionymi do
odbioru odpadów przedsiębiorstwami.
5.2 Część nr II, Nazwa: sektor nr -II południowo-zachodnim
1) Opis zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych z sektora nr II obejmującego sołectwa: Tarnowiec, Zawada, Nowodworze,
Łękawka, Radlna, Poręba Radlna, Koszyce Małe - Szacowana ilość gospodarstw domowych w
sektorze II wynosi 2194, liczba mieszkańców – 6917 w tym 7 budynków w zabudowie wielorodzinnej
(wspólnoty mieszkaniowe, budynki komunalne).
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i
zagospodarowania następujących odpadów :
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2.1.Zbiórka niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01)
Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 l, 240 l. Ilość
posesji objętych zbiórką odpadów w przeliczeniu na pojemniki 120l – 1778 szt , 240l – 416 szt.
Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę – jeden raz na dwa tygodnie dla nieruchomości w
zabudowie jednorodzinnej i jeden raz na tydzień dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru - przed każdą nieruchomością lub w innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów.
Terminy odbioru zostaną ustalone w rocznym harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i
podanym do publicznej wiadomości.
2.2.Zbiórka selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (kody 15 01 01, 15 01 02 , 15 01 07, 20
01 39, 20 02 01)
Wprowadza się 4 rodzaje worków dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
- żółty - z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” przeznaczony na tworzywa sztuczne, metal,
opakowania wielomateriałowe
- niebieski –z napisem „Papier” przeznaczony na papier, makulaturę i tektury,
- zielony – z napisem „Szkło” przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania szklane.
- brązowy z napisem „BIO” na odpady komunalne ulegające biodegradacji
Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
- materiał – folia polietylenowa LDPE,
- pojemność – 120l,
- grubość – min. 60 mikronów,
- nadruk – rodzaj segregowanego odpadu.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów – 2 194
Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpady selektywnie zbierane będą do pojemników o
pojemności 240 l w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym i brązowym-ilość pojemników 240 l – szt.
28 /7 kompletów/.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru - przed każdą nieruchomością lub innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w
miesiącu dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i jeden raz na dwa tygodnie dla
nieruchomości wielorodzinnej, odpady zielone 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada
każdego roku, w terminach ustalonych w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i podanym
do publicznej wiadomości.
2.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07, 16 01 03, 20 01 36)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w każdym sołectwie w wyznaczonych
miejscach, do podstawionych kontenerów o poj. 7 m3 lub 10 m3, wg harmonogramu ustalonego przez
Urząd Gminy Tarnów i podanego do publicznej wiadomości.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 2 razy w roku.
2.4. Selektywna zbiórka odpadów budowlanych
Gospodarka odpadami budowlanymi z remontów i budów wymagających zgłoszenia lub pozwolenia
na budowę nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o
indywidualne umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace
remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami a uprawnionymi do
odbioru odpadów przedsiębiorstwami.
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5.3. Część nr III, Nazwa: sektor nr III –zachodni.
1) Opis zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania zagospodarowania
odpadów komunalnych z sektora nr III obejmującym sołectwa: Koszyce Wielkie, Zbylitowska
Góra, Zgłobice, Biała, Błonie. Szacowana ilość gospodarstw domowych w sektorze III zachodnim
-wynosi 2 541, liczba mieszkańców – 8030, w tym 5 budynków w zabudowie wielorodzinnej
(budynek komunalny ).
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany
zagospodarowania następujących odpadów :

jest do odbierania i

2.1.Zbiórka niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01)
Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 120 l, 240 l.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów w przeliczeniu na pojemniki 120l – 2051 szt,
240 l - 490 szt.
Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę – jeden raz na dwa tygodnie dla nieruchomości w
zabudowie jednorodzinnej i jeden raz na tydzień dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru - przed każdą nieruchomością lub w innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów.
Terminy odbioru zostaną ustalone w rocznym harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i
podanym do publicznej wiadomości.
2.2.Zbiórka selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (kody 15 01 01, 15 01 02 , 15 01 07,
20 01 39, 20 02 01)
Wprowadza się 4 rodzaje worków dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
- żółty - z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” przeznaczony na tworzywa sztuczne, metal,
opakowania wielomateriałowe
- niebieski –z napisem „Papier” przeznaczony na papier, makulaturę i tektury,
- zielony – z napisem „Szkło” przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania szklane.
- brązowy z napisem „BIO” na odpady komunalne ulegające biodegradacji
Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
- materiał – folia polietylenowa LDPE,
- pojemność – 120l,
- grubość – min. 60 mikronów,
- nadruk – rodzaj segregowanego odpadu.
Ilość posesji objętych zbiórką odpadów – 2541
Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpady selektywnie zbierane będą do pojemników o
pojemności 240 l w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonym i brązowym – ilość pojemników 240 l –
szt. 12 /3 komplety/.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru - przed każdą nieruchomością lub innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w
miesiącu dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i jeden raz na dwa tygodnie dla
nieruchomości wielorodzinnej, odpady zielone 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada
każdego roku, w terminach ustalonych w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i podanym
do publicznej wiadomości.
2.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07, 16 01 03, 20 01 36)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać w każdym sołectwie w wyznaczonych
miejscach, do podstawionych kontenerów o poj. 7 m3 lub 10 m3, wg harmonogramu ustalonego przez
Urząd Gminy Tarnów i podanego do publicznej wiadomości.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 2 razy w roku.
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2.4. Selektywna zbiórka odpadów budowlanych
Gospodarka odpadami budowlanymi z remontów i budów wymagających zgłoszenia lub pozwolenia
na budowę nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o
indywidualne umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace
remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami a uprawnionymi do
odbioru odpadów przedsiębiorstwami.
6. Inne obowiązki Wykonawcy; -dotyczą każdej części zamówienia:
1. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca dostarczy pojemniki o poj. 120
l, 240 l, z tworzywa sztucznego przystosowane do opróżniania mechanicznego o pojemnościach
określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Tarnów. Pojemniki będą
własnością wykonawcy i będą użyczone mieszkańcom.
2. Do zbierania odpadów posegregowanych Wykonawca dostarczy kolorowe worki o poj. 120 l /
żółty, zielony, niebieski, brązowy / z folii polietylenowej określone w regulaminie utrzymania
czystości i porządku w gminie Tarnów.
3. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników
z winy wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej wymiany uszkodzonego
pojemnika na własny koszt.
4.Za szkody powstałe w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie
odbioru odpadów, odpowiedzialność ponosi wykonawca.
5.Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu posesji zamieszkałych wykonawca będzie
realizował zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia, wg stałego harmonogramu.
W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym, lub przesunie się o jeden dzień.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na
terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w
pojemnikach i workach. Usługa obejmuje dojazd przez Wykonawcę do punktów trudnodostępnych
(szczególnie zimą ) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z
punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. W związku z tym zobowiązuje się Wykonawcę
do zapoznania się z topografią terenu gminy Tarnów.
7. Wykonawca w ramach realizacji umowy nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych
odpadów komunalnych z niesegregowanymi odpadami.
8.Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości
obowiązku segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady jako
zmieszane. W takim przypadku wykonawca umieszcza na pokrywie pojemnika znacznik (np.
samoprzylepna kartka) w kolorze żółtym informujący właściciela nieruchomości o otrzymaniu
ostrzeżenia.
9.O zaistniałej sytuacji wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, fax. lub
pisemnie, w terminie do 2 dni roboczych. Do zawiadomienia wykonawca dołącza
protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis
obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokołu
wskazane jest dołączenie również zdjęcia.
10.Rzetelność wywiązywania się wykonawcy z obowiązku określonego w pkt. 7. i 8
będzie poddawana przez Zamawiającego okresowym kontrolom, które w zależności od stopnia
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uchybień będą stanowiły o wysokości kar umownych, o których mowa w załączniku
do SIWZ (wzór umowy).
11.Wykonawca wywożąc odpady w workach przekazuje mieszkańcom ilość worków nowych, równą
ilości worków odebranych, chyba że właściciel nieruchomości zgłosił potrzebę większej ilości
worków.
12. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie
odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do:
a)zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników, kontenerów i worków podczas
dokonywania odbioru
b) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały
umieszczone w pojemnikach.
13.Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych z Wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami komunalnym i do przekazywania odebranych od właścicieli
nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o których mowa w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz.992 ze zm.).
14.Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu
dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:
a)
Informacji, o których mowa w pkt. 6. ust. 8 i 9
b)
Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
c)
Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów,
jeżeli w trakcie realizacji zamówienia został na Zamawiającego nałożony taki
obowiązek. Obowiązek ten dotyczy informacji, w posiadaniu których będzie
wykonawca.
15.Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu raz na półrocze ł sprawozdania z ilości odebranych
i poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów. Ilość odpadów wina być podana w Mg,
wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów – zmieszane, zielone, segregowane
oraz miejsce odzysku lub unieszkodliwiania.
16. Odbiór odpadów komunalnych wykonawca będzie świadczył zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a w szczególności:
1)ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2018 r., poz.799 - ze zm.),
2)ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018,
poz. 1454 ze zm.).
3) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 - ze zm. ),
4) uchwała Nr XIX/226/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów,
5) uchwała Nr XXXI/325/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów
6)uchwała Nr XIX/225/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów
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