
                                                                                                                    Załącznik nr 10 do SIWZ  

 

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia 
 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia.  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z 

terenu Gminy Tułowice. 

2. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości 

zamieszkałe oraz niezamieszkałe położone na terenie Zamawiającego wraz z wyposażeniem 

nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady suche i szkło, wyposażeniem budynków wielorodzinnych 

w pojemniki oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym.   

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) odbieranie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego odpadów komunalnych zmieszanych,  

b) odbieranie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego odpadów komunalnych selektywnie zbieranych 

(tzw. „suche”), 

c) odbieranie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego odpadów komunalnych selektywnie zbieranych 

nie wymienionych w pkt b),  

d) zapewnienie przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

możliwości najmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów 

komunalnych,  

e) opracowanie przez Wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, 

f) prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 

Zamawiającego,  

g) odbieranie odpadów komunalnych  z Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 

Tułowicach,  

h) odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych, zebranych w jednym miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.    

 

4. Zgodnie z szacunkami Zamawiającego: 

a) liczba mieszkańców Gminy Tułowice wynosi: ok – 5368, 

b) liczba  mieszkańców  według deklaracji  - 4133, 

c) liczba nieruchomości zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych oraz z budynków 
wielorodzinnych wynosi:   ok. 800, 

d) liczba nieruchomości niezamieszkałych wynosi:   ok.  100. 

Liczbę mieszkańców, liczbę nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz liczbę nieruchomości 

niezamieszkałych Zamawiający ustalił w oparciu o ewidencję ludności, przyłącza wodne oraz dane firm 

wywozowych.   
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5. Zamawiający informuje, iż w roku 2015 z całego terenu Zamawiającego zostały odebrane  następujące 

ilości odpadów komunalnych:  zmieszane  975,1 Mg/rok, szkło – 69,8 Mg/rok, odpady surowcowe suche 

– 152,9 Mg/rok, papier makulatura – 14,6 Mg/rok, odpady biodegradowalne – 168,7 Mg/rok,  gruz 67,4 

Mg/rok, odpady wielkogabarytowe – 41,5 Mg/rok.  

Szczegółowe dane z lat 2011 – 2015 zawarto w załączniku do SIWZ.  

 

6. Przedmiot zamówienia określony w ust. 3 pkt a) niniejszego rozdziału, w szczególności 

obejmuje: 

a) odbieranie przez Wykonawcę wszystkich zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych w 

pojemnikach na odpady z miejsca ich ustawienia na terenie nieruchomości lub innego miejsca 

wskazanego w deklaracji zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)  przez właściciela nieruchomości, 

b) odbieranie przez Wykonawcę odpadów wystawionych, np. w workach (tzw. „nadwyżki”) pozostawione 

obok pojemników, przy czym nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych, 

c) uprzątanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych, które zostały wysypane z pojemników  w trakcie 

ich opróżniania, a także odpady wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów 

wandalizmu),   

d) dokonywanie w zabudowie wielorodzinnej  mycia  pojemników co najmniej  trzy razy w okresie letnim  

(maj-wrzesień)  oraz dezynfekcji co najmniej raz w miesiącu  w okresie letnim (maj-wrzesień),  

e) odstawianie przez Wykonawcę, po opróżnieniu, pojemników na odpady w miejscu ich ustawienia, 

f) sprawdzanie każdorazowo przez Wykonawcę zawartości pojemnika na zmieszane odpady komunalne. 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w pojemniku znajdują się odpady, które właściciel 

nieruchomości zobowiązał się w deklaracji opisanej w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) selektywnie zbierać  

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować ten fakt oraz niezwłocznie powiadomić o tym 

Zamawiającego, 

g) niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach: 

− umieszczania w pojemnikach na odpady zmieszane oraz pozostałe odpady komunalne, mebli i 

innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i 

chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz 

odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki, 

− umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych, odpadów 

pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych, 

− niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze względu na brak 

współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

h) niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o innych nieprawidłowościach niż 

opisane w pkt f) - g) niniejszego ustępu związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi na 

terenie nieruchomości, np. brakiem wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady lub brakiem 

utrzymania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

i) przekazywanie przez Wykonawcę odebranych odpadów komunalnych zmieszanych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz zagospodarowania w 

Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach lub w sytuacji awarii 
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Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach lub nieodbierania odpadów 

przez tę instalację z innych przyczyn do instalacji zastępczej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016r, poz. 250) oraz zgodnie z art. 20 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), 

j) odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i 

zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,   

k) odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych nie rzadziej niż 

jeden raz na  tydzień,   

l) sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej 

zawierających dla odpadów komunalnych zmieszanych informację o: 

− ilości (masie) odebranych odpadów zmieszanych, 

− miejscu zagospodarowania odebranych odpadów zmieszanych, 

− ilości (masie) i rodzaju odpadów wysegregowanych w instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, 

− ilości (masie) i rodzaju odpadów skierowanych do składowania, w tym również informację o ilości 

(masie) odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z obowiązujących 

przepisów. 

7. Przedmiot zamówienia określony w ust. 3 pkt b) niniejszego rozdziału, w 
szczególności obejmuje: 

a) odbieranie przez Wykonawcę wszystkich odpadów zgromadzonych w pojemnikach/workach do 

selektywnego zbierania odpadów oraz odpady pozostawione obok pojemników, a także papier i 

tekturę spakowane w inny sposób niż poprzez umieszczenie w worku do selektywnej zbiórki, które 

właściciel nieruchomości zobowiązał się w deklaracji opisanej w art. 6n ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) selektywnie 

zbierać, 

b) odbieranie przez Wykonawcę wszystkich odpadów systemem: 

−    indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych 

zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach indywidualnych lub workach 

foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, 

−    zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych 

zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku 

nieruchomości, 

c) zapewnienie przez Wykonawcę  worków foliowych do odbioru odpadów selektywnych w 

gospodarstwach indywidualnych,  

d) zapewnienie przez Wykonawcę stałego utrzymania w czystości i porządku zarówno pojemników do 

selektywnego zbierania odpadów, jak i terenu wokół tych pojemników,  

e) odbieranie i transportowanie przez Wykonawcę odpadów zbieranych selektywnie w taki sposób, aby 

nie dopuścić do zmieszania tych odpadów, 

f) niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach: 

−   umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów pochodzących z 

działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych, 
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−   umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż 

te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek, 

−   niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych ze względu na brak 

współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

g) niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o  innych nieprawidłowościach niż 

opisane w pkt f) niniejszego ustępu stwierdzonych w trakcie selektywnej zbiórki odpadów, 

h) sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej 

zawierających dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, tzw. „suche” i szkła informację o: 

−    rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie indywidualnym, 

−    rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie zbiorowym, 

−    ilości (masie) odpadów poddanych poszczególnym sposobom ich zagospodarowania wraz z 

dokumentacją potwierdzającą recykling, 

−    miejscach zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych wraz z kartami odpadów. 

 

8. Przedmiot zamówienia określony w ust. 3 pkt c) niniejszego rozdziału, w szczególności 
obejmuje: 

a) przeprowadzanie przez Wykonawcę raz na kwartał zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, 

zużytych opon oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w systemie akcyjnym, tj. 

odbieranie odpadów z wyznaczonych miejsc na terenie nieruchomości - w zależności od rodzaju 

zabudowy oraz dostępności odpady będą gromadzone przy pojemnikach na odpady lub przed 

nieruchomością, 

b) odbieranie przez Wykonawcę wszystkich odpadów biodegradowalnych w pojemnikach do 

selektywnego zbierania odpadów z gospodarstw indywidualnych,  

c) przekazywanie przez Wykonawcę odebranych odpadów  biodegradowalnych  do Regionalnego 

Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w Domaszkowicach zgodnie z hierarchią postępowania z 

odpadami opisaną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 21 z 

późn. zm.) lub w sytuacji awarii Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa w 

Domaszkowicach lub nieodbierania odpadów przez tę instalację z innych przyczyn do instalacji 

zastępczej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, 

zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

2016 r., poz. 250) oraz zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 

r., poz. 21 z późn. zm.), 

d) niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych w czasie zbiórki 

nieprawidłowościach, a w szczególności o niemożności odebrania z nieruchomości odpadów ze 

względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

e) sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej 

zawierających dla pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie nie wymienionych w 

ust. 3 pkt b) niniejszego rozdziału informację o: 

−  ilości (masie) odebranych odpadów wielkogabarytowych i mebli, 

−  ilości (masie) odebranych zużytych opon, 

−    ilości (masie) odebranych wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, 

−  miejscach i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów wraz z kartami odpadów i 

dokumentacją potwierdzającą recykling. 
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9. Przedmiot zamówienia określony w ust. 3 pkt d) niniejszego rozdziału, w szczególności 

obejmuje:   

a) mimo że wyposażenie nieruchomości w pojemniki należy do właścicieli nieruchomości, Wykonawca 

gwarantuje taką ilość pojemników na odpady, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym 

właścicielom nieruchomości wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki (najem, dzierżawa 

lub oddanie w inna formę prawną) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w ciągu 7 dni od 

daty zgłoszenia zapotrzebowania przez zainteresowanego właściciela nieruchomości. Pojemniki, 

kontenery na odpady winny być odpowiednio oznakowane, 

b) zapewnienie przez Wykonawcę, aby pojemniki  opisane w ust. 9 pkt a) na odpady segregowane w 

zależności od rodzaju zabudowy nieruchomości spełniały następujące wymagania związane z ich 

kolorystyką: 

− zabudowa jednorodzinna:  

• Kolor żółty – odpady surowcowe (tzw. „suche”), 

• Kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne, 

• Kolor czarny lub szary – pozostałe odpady komunalne oraz popiół, 

• Kolor brązowy – odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

− zabudowa wielorodzinna: 

• Kolor żółty – odpady surowcowe (tzw. „suche”), 

• Kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne, 

• Kolor czarny lub szary – pozostałe odpady komunalne oraz popiół i odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji, 

− Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne: 

• Kolor żółty – odpady surowcowe (tzw. „suche”), 

• Kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne, 

• Kolor czarny lub szary – pozostałe odpady komunale oraz popiół, 

• Kolor brązowy – odpady komunalne ulegające biodegradacji. 

c) wskazane w pkt a) niniejszego ustępu pojemniki oraz kontenery do zbierania odpadów muszą spełniać 

wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm, o 

pojemności: 

• 60 l – 80 l (w odpowiednich kolorach), 

• 110 l – 120 l (w odpowiednich kolorach), 

• 240 l (w odpowiednich kolorach), 

• 1100 l (w odpowiednich kolorach).  

10. Przedmiot zamówienia określony w ust. 3 pkt e) niniejszego rozdziału, w szczególności 

obejmuje: 

a) opracowanie przez Wykonawcę na cały okres świadczenia usługi harmonogramu odbioru 
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w szczególności: 

− odpadów zmieszanych, 
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− odpadów selektywnie zbieranych w systemie indywidualnym, 

− odpadów selektywnie zbieranych w systemie zbiorowym, 

− odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających 
biodegradacji, 

b) opracowanie przez Wykonawcę na cały okres świadczenia usługi harmonogramu odbioru 
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przy uwzględnieniu odbierania tych odpadów, nie 
rzadziej niż: 

− jeden raz na dwa tygodnie - w przypadku odpadów niesegregowanych w zabudowie jednorodzinnej  
oraz jeden raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej,  

− jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku odpadów surowcowych (tzw. „suche”) w zabudowie 
jednorodzinnej  oraz  jeden  raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej,  

− jeden raz na dwa miesiące – w przypadku odpadów surowcowych  - szkło,  

− jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  w 
zabudowie jednorodzinnej,  

− jeden raz na dwa tygodnie – w przypadku pozostałych odpadów komunalnych nie wymienionych 
wyżej, 

− jeden raz na kwartał – w przypadku odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz 
wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji,  

c) opracowanie przez Wykonawcę na cały okres świadczenia usługi harmonogramu odbioru 
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przy uwzględnieniu systemu selektywnej zbiórki 
odpadów oraz ustalenia z Zamawiającym, z podaniem dokładnych dat (dzień, miesiąc, rok), 

d) uwzględnienie przez Wykonawcę w harmonogramie, niezależnie od częstotliwości odbierania 
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych opisanych w pkt b) niniejszego ustępu, dodatkowych 
odbiorów odpadów komunalnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy, tj. w dniu 
poprzedzającym te święta oraz w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po świętach,  

e) uzgodnienie harmonogramu przez Wykonawcę z Zamawiającym w taki sposób, aby co najmniej na 14 
dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi został on zaakceptowany przez obydwie Strony, 

f) uwzględnienie przez Wykonawcę w harmonogramie wymaganej częstotliwości odbioru odpadów 
komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełniania pojemników na odpady, szczególnie 
w dniach świątecznych oraz w dniach wolnych od pracy, 

g) każdorazowe uzyskanie przez Wykonawcę od Zamawiającego akceptacji  przed dokonaniem zmiany w 
harmonogramie, powstałej w wyjątkowych wypadkach,  

h) umieszczenie przez Wykonawcę harmonogramu na własnej stronie internetowej i eksponowanie go 
przez cały czas świadczenia usługi, a także informowanie niezwłocznie na swojej stronie internetowej o 
zaakceptowanych przez Zamawiającego zmianach w harmonogramie.  

11. Przedmiot zamówienia określony w ust. 3 pkt f) niniejszego rozdziału, w szczególności 

obejmuje: 

a) prowadzenie przez Wykonawcę ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), 

b) przekazywanie przez Wykonawcę Zamawiającemu raportów miesięcznych w formie papierowej i 
elektronicznej, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia danego miesiąca kalendarzowego 
zawierających informacje związane z zakresem świadczonej usługi, w szczególności: 

− wynikające z ust. 6 niniejszego rozdziału, 

− wynikające z ust. 7 niniejszego rozdziału, 

− wynikające z ust. 8 niniejszego rozdziału, 
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− dowodów dostarczania odpadów do miejsca ich zagospodarowania, tj. karty ewidencji odpadów lub 
karty przekazania odpadów, pokwitowania z wagi itp. (kserokopie potwierdzone za zgodność z 
oryginałem), 

− wskazania nieruchomości, na których obok pojemników na odpady pozostawiono odpady 
wielkogabarytowe, meble, zużyte opony oraz wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji,  

− wskazania nieruchomości, na których powstają tzw. „nadwyżki”, 

− wskazania nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych ze względu na brak 
współpracy właściciela nieruchomości z Wykonawcą, 

− inne informacje istotne ze względu na zapisy niniejszego SIWZ.  

 

12. Przedmiot zamówienia określony w ust. 3 pkt g) niniejszego rozdziału, w 

szczególności obejmuje: 

a) wywóz  odpadów komunalnych  z Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 

Tułowicach  odbywa się  po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika PSZOK po zapełnieniu 

pojemników, w terminie do 5 dni od powiadomienia,  

b) zamawiający informuje, że przewidywane szacunkowe ilości odpadów do odbioru z PSZOK dla całego 

okresu obowiązywania umowy  stanowią :  tworzywa sztuczne, zmieszane  wieloopakowaniowe – 6 

Mg, odpady biodegradowalne – 60 Mg,  wielogabaryty  - 60 Mg, gruz ceglany – 24 Mg, gruz budowlany 

– 176 Mg, odpady budowlane zmieszane – 200 Mg, papier, tektura – 6 Mg, szkło – 8 Mg, odzież, 

tekstylia – 8 Mg, opakowania po farbach – 1 Mg, opony – 10 Mg.  

     Szczegółowe dane  w rozbiciu  na poszczególne  lata zawarto w załączniku do SIWZ.  

c) wywóz obejmuje  -  pojemniki  KP-7  oraz  pojemniki 1100 l.  

 

13. Przedmiot zamówienia określony w ust. 3 pkt h) niniejszego rozdziału, w 

szczególności obejmuje:  

a) odbieranie przez Wykonawcę zmieszanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych 

zebranych w jednym  miejscu na terenie Tułowic, wskazanym przez Zamawiającego, nie 

rzadziej niż jeden raz na tydzień,   

b) ilość  odpadów  -  do  5 pojemników  o pojemności  1100 l jeden raz w tygodniu.  

14. Obowiązkiem Wykonawcy jest  zapewnić  : 

a) osiągnięcie  w  trakcie trwania umowy  tj. w okresach  od 1.08.2016 r.  do 31.12.2016 r. oraz od  

1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz  od 1.01.2018 r. do 31.07.2018 r. w odniesieniu do masy 

odebranych przez Wykonawcę  w poszczególnych okresach z terenu gminy Tułowice odpadów 

komunalnych, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, 

tworzyw sztucznych  i  szkła oraz poziomu  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne materiałów budowlanych i rozbiórkowych  zgodnie z 

rozporządzeniem 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). Osiągnięcie  poziomów odzysku wylicza się dla każdego 

okresu oddzielnie,  

b) osiągnięcie  w  trakcie trwania umowy  tj. w okresach  od 1.08.2016 r.  do 31.12.2016 r. oraz od  

1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz od 1.01.2018 r. do 31.07.2018 r.  w odniesieniu  do  masy 

odebranych przez siebie odpadów komunalnych, poziomów ograniczenia masy odpadów 
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komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem 

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). Osiągnięcie poziomów 

ograniczenia masy odpadów wylicza się dla każdego okresu oddzielnie.  

15. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, a w szczególności: 

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), 

b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 250), 

c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. 

zm.), 

d) Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014), 

e) uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie 

przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, 

f) uchwałą Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice - ze zmianami,  uchwałą Nr XXVII/165/13 z 

dnia 27 czerwca 2013 r.  i  uchwałą  Nr  XL/255/14 z dnia 4 września 2014 r.,  

g) uchwałą Nr XXII/130/12  Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

h) uchwałą Nr XXXIV/209/14  Rady Gminy Tułowice z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik, 

i) uchwałą Nr XXII/132/12  Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

j) uchwałą Nr XXVIII/170/13  Rady Gminy Tułowice z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia 

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

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

k) uchwałą Nr XXIV/146/13  Rady Gminy Tułowice z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie 

Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Tułowice w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia 

międzygminnego, 

l) zarządzeniem  Nr 320/2014  Wójta Gminy Tułowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu 

korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

 


