Załącznik Nr 10 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów
komunalnych z terenu Gminy Domaniewice, zamieszkałych przez 4 183 mieszkańców, według
następujących zasad:
1. Dostawa przez Wykonawcę pojemników o wielkości 120 l lub 240 l do każdej zamieszkałej
nieruchomości wskazanej przez Zamawiającego oraz kontenerów o pojemności 3 m3 w ilościach jak w
tabeli nr 1.
2. Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o wielkości 120 l i 240 l
oraz kontenerów o pojemności 3 m3 wg poniższego zastawienia – tabela nr 1. Pojemniki będą
odbierane co cztery tygodnie sprzed danej posesji w miejscu zapewniającym bezpośredni dojazd
pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
Tab. Nr 1: Zestawienie miejscowości z podziałem na ilość poszczególnych pojemników.
Miejscowość

kosz o pojemności 120 l

kosz o pojemności 240 l

Akacjowa

8

2

Brzozowa

4

1

Długa Wieś

24

27

Główna

10

Górna

10

1

Klonowa

9

6

Kolejowa

42

14

Kościelna

4

1

Leśna

16

4

Narcyza Rosiaka

0

1

Sosnowa

4

0

Stara Wieś

14

4

Szerokie Pole

18

4

Szkolna

11

8

Zagajnikowa

14

5

Krępa

103

59

Lisiewice Duże

19

11

Lisiewice Małe

20

10

Reczyce

78

43

Rogóźno

61

40

2

+ 3 kontenery
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Sapy

38

26

Skaratki

57

35

Skaratki pod Las

33

5

Skaratki pod Rogóźno

22

18

Stroniewice

38

20

Strzebieszew

48

42

705

389 + 3 kontenery

3. Dostarczenie przez Wykonawcę zielonych worków do każdej zamieszkałej nieruchomości w ilości 7000
sztuk, żółtych i niebieskich worków do każdej zamieszkałej nieruchomości w ilości po 14.000 sztuk
rocznie.
4. Odbiór i zagospodarowanie worków w kolorze zielonym o pojemności 120 l zawierających szkło,
wystawianych przed posesją, w miejscu zapewniającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych
do odbioru odpadów, raz na kwartał. Zawartość zielonego worka to szkło bezbarwne i kolorowe:
(butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po
kosmetykach i szklanki).
5. Odbiór i zagospodarowanie worków w kolorze niebieskim o pojemności 120 l zawierających papier,
wystawianych przed posesją, w miejscu zapewniającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych
do odbioru odpadów, raz na 4 tygodnie. Zawartość niebieskiego worka to papier (gazety i czasopisma,
katalogi, prospekty, foldery, papier szkolony i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier
pakowy, pudełka kartonowe, tektura).
6. Odbiór i zagospodarowanie worków w kolorze żółtym, o pojemności 120 l zawierających pozostałe
odpady suche: tworzywa sztuczne (butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej,
opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki, plastikowe
opakowania posiadające symbol recyklingu i chemiczną nazwą tworzywa PET, PE-HD, PELD, PP i PS,
metale(puszki po napojach i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności, drobny złom żelazny i
metale kolorowe, kapsle z butelek, folia aluminiowa), opakowania, wielomateriałowe(kartony po
płynnej żywności, kosmetykach i farmaceutykach) wystawianych przed posesją, w miejscu
zapewniającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, raz na 4
tygodnie.
7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w tym odpady zielone oraz odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji, do zorganizowanego kontenera ustawionego na placu przy
budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice w zależności od
potrzeb nie mniej niż dwa razy w ciągu roku.
8. Dostarczenie worków w kolorze czarnym w ilości 300 sztuk o pojemności 120 l na odpady zmieszane
oraz ich odbiór i zagospodarowanie w terminach odbioru pojemników z odpadami zmieszanymi.
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9. Odbiór i zagospodarowanie dwa razy, w okresie trwania umowy, odpadów zgromadzonych w Punktach
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujących się w miejscowości Domaniewice – 3
punkty, Skaratki, Reczyce, Lisice Duże, Strzebieszew – odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 30
kg na osobę w danym roku, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone oraz odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji, opakowania wielkogabarytowe w tym meble, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, zużyte akumulatory oraz
zużyte opony w ilości znajdującej się w PSZOK.
10. Zorganizowanie raz na rok odbioru odpadów wielkogabarytowych w tym mebli i zużytych opon
bezpośrednio z zabudowy jednorodzinnej.
11. Dostawa dla każdej zamieszkałej nieruchomości w gminie, wg ustaleń z Zamawiającym, razem z
pojemnikami na odpady zmieszane 3 sztuk worków w kolorze zielonym, 3 szt. worków w kolorze
niebieskim ,3 szt. worków w kolorze żółtym oraz 1 worek w kolorze czarnym. W wypadku
wykorzystania worków w kolorze żółtym , niebieskim i zielonym Wykonawca dostarcza kolejną ilość
wg potrzeb danej nieruchomości. Worki w kolorze czarnym będą dystrybuowane przez Wykonawcę
na podstawie ścisłego wskazania przez Zamawiającego.
12. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z topografią gminy, stanem i szerokością dróg oraz
samodzielnie ustalić odległości pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Harmonogram odbioru
poszczególnych frakcji odpadów Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z daną Gminą przed
podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
13. Przygotowanie i dostarczenie mieszkańcom informacji – harmonogramu w wersji papierowej oraz w
wersji

elektronicznej

Zamawiającemu,

o

terminach

zbierania

odpadów

zmieszanych

i

posegregowanych.
14. Pojemniki i worki muszą być dostarczone do wszystkich zamieszkałych gospodarstw domowych,
wskazanych przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia od dnia podpisania umowy o zamówienie
publiczne. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz dostarczonych pojemników i worków.
15. Pracownicy Wykonawcy będą prowadzić kontrolę zawartości odpadów zebranych w sposób
selektywny. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu
nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia,
że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
Wykonawca nie odbiera odpadów naklejając informację o przyczynie braku odbioru na worku.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do
pisemnego lub drogą elektroniczną powiadomienia Zamawiającego o nie wywiązywaniu się z
obowiązku segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości.
Wójt Gminy
Paweł Kwiatkowski
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