
                                                                                                  Załącznik nr 5 do SIWZ 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 
1. Przedmiot zamówienia:  

1) odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, powstałych 

i zbieranych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelechów, zgodnie z poniższą tabelą: 
 

L.p. Rodzaje odpadów 
Sposób odbioru 

z nieruchomości PSZOK 

1 Zmieszane odpady komunalne + - 

2 Papier + + 

3 Szkło + + 

4 Tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale  

+ + 

5 Odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, oraz odpady zielone 

+ + 

6 Przeterminowane leki, chemikalia - + 

7 Zużyte baterie i akumulatory - + 

8 Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny + + 

9 Meble i inne odpady wielkogabarytowe + + 

10 Odpady rozbiórkowe i budowlane + + 

11 Zużyte opony + + 

12 Popiół - + 

 

2) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie ma Uchwała Nr XXX/248/13 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie  szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała Nr XXX/247/13 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013 r. w  sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów. 

3) Wyposażenie (zgodnie z pkt 5 załącznika nr 5 do SIWZ) Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, w tym odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych oddawanych do PSZOK przez mieszkańców Gminy Żelechów.  

4) Osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu 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) oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676 z późn.).  

 

2. Podstawowe dane o Gminie:  
 

 Powierzchnia Gminy Żelechów wynosi  8 739 ha,  

 Liczba mieszkańców gminy Żelechów (z ewidencji ludności) wynosi 8 583 osób  

w tym miasto Żelechów 4 171, gmina Żelechów 4 412 (stan na 20.05.2014 r.), 



 Gmina Żelechów składa się z miasta Żelechów oraz 18 sołectw: Zakrzówek, 

Kotłówka, Kalinów, Nowy Goniwilk, Stary Goniwilk, Łomnica, Huta Żelechowska, 

Wola Żelechowska, Gąsiory, Gózdek, Władysławów I, Władysławów II, Piastów, 

Sokolniki, Stefanów, Stary Kębłów, Nowy Kębłów, Janówek.  
 

Zestawienie danych ze złożonych deklaracji (na dzień 20.05.2014 r.): 
 

Miasto Żelechów:  

 

- Ilość złożonych deklaracji 1019 szt. 

- Ilość osób faktycznie zamieszkałych wynikająca z w/w deklaracji 3 361; 

- Ilość kompostowników 568 szt. (55,74 %); 

- Ilość gospodarstw domowych deklarująca segregowanie odpadów 92,54 %. 

 

Gmina Żelechów:  

 

- Ilość złożonych deklaracji 1 081 szt. 

- Ilość osób faktycznie zamieszkałych wynikająca z w/w deklaracji 3 731; 

- Ilość kompostowników 873 szt. (80,76 %); 

- Ilość gospodarstw domowych deklarująca segregowanie odpadów 98,52 %. 

 

Ilość odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelechów w latach 2011 – 2013. 

Uwaga! Dane przygotowane przez Zamawiającego w oparciu o sprawozdania przekazane 

przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Żelechów. Dane 

obejmują odebrane odpady komunalne zarówno od nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych: 

 

RODZAJ ODPADU MASA ODPADÓW 

W MG W 2011 R. 

MASA ODPADÓW 

W MG W 2012 R. 

MASA ODPADÓW W 

MG W 2013 R. 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

437,00 388,04 305,80 

Opakowania  

z tworzyw sztucznych 
32,00 57,27 68,50 

Zużyte urządzenia 

elektryczne 

i elektroniczne 

17,00 21,00 6,50 

szkło 144,00 85,27 143,10 

Papier i tektura 99,50 52,60 43,30 

 

Gmina Żelechów zgodnie z WPGO należy do ostrołęcko-siedleckiego Regionu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy – do dnia 31.12.2014 r.  
 

4. System odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Żelechów: 

 

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe. 

2) Odpady segregowane będą gromadzone przez właścicieli nieruchomości      

zamieszkałych w oparciu o system segregacji odpadów w workach, które dostarczy na 

własny koszt Wykonawca z podziałem na frakcje: papier; szkło; tworzywa sztuczne, 

metal, odpady wielomateriałowe; odpady biodegradowalne. 



3) Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą przez właścicieli nieruchomości  

zamieszkałych w pojemnikach oraz w workach koloru czarnego, które zapewni na własny 

koszt właściciel nieruchomości. 

4) Wykonawca zapewni mobilną zbiórkę mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytych 

odpadów elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon oraz w miarę potrzeb odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych.  

 

 Częstotliwość odbioru odpadów: 
Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów wg harmonogramu 

opracowanego z uwzględnieniem częstotliwości wskazanych w poniższej tabeli: 
 

L.p. Rodzaj odpadu 

Miasto Żelechów 

Gmina 

Żelechów 

(18 sołectw) 
Budynki 

jednorodzinne 

Budynki wielorodzinne 

(Spółdzielnia 

mieszkaniowa, bloki 

przy ul. Piłsudskiego 

i ul. Kochanowskiego) 

1 
Zmieszane odpady 

komunalne 

1 x miesiąc 2 x miesiąc 1 x miesiąc 

2 

Odpady segregowane 

(szkło, papier, odpady 

wielomateriałowe, 

metal, odpady 

biodegradowalne, 

tworzywa sztuczne) 

3 

Zużyty sprzęt 

elektryczny 

i elektroniczny 2 x rok 

4 

 

Meble i odpady 

wielkogabarytowe 

5 Zużyte opony  1 x rok 

6 
Odpady rozbiórkowe  

i budowlane 
odbierane w miarę potrzeb z terenu nieruchomości 

7 

Przeterminowane leki 

z pojemnika o poj. 50 L 

usytuowanego 

w Żelechowie w Aptece 

Prywatnej  

1 x kwartał 

 

Dopuszcza się wystawianie pojemników o następujących pojemnościach: 120 L, 240 L, 

1100 L oraz kontenerów o pojemności od 5 m ³ do 10 m ³.  

 

Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: 

 materiał – folia polietylowa LDPE, 

 pojemność – 120 L, 

 grubość – odporna na rozciąganie i porwanie, 

 nadruk – jednostronny,  

 kolorystyka worków: 

 szkło – kolor zielony, 

 papier - kolor niebieski, 

 tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – kolor pomarańczowy,  

 odpady komunalne ulegające biodegradacji – kolor brązowy. 



Dopuszcza się stosowanie innych kolorów worków niż wyżej wymienione o ile są oznaczone 

napisami określającymi rodzaj odpadów.  

 

5. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

 

1) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie na    

terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Piłsudskiego 51 w Żelechowie. 

Wykonawca wyposaży punkt w pojemniki o pojemności wystarczającej do gromadzenia 

odpadów z danej frakcji:  papier; szkło; odpady biodegradowalne; metal, odpady 

wielomateriałowe, tworzywa sztuczne; chemikalia; akumulatory; baterie; 

przeterminowane leki oraz specjalne kontenery do gromadzenia odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych, zużytych opon, popiół, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu   

elektrycznego i elektronicznego.  Dostarczone pojemniki i kontenery pozostaną 

własnością Wykonawcy.  

Uwaga! Odbiór odpadów zgromadzonych w PSZOK będzie następował po 

przekazaniu przez Zamawiającego informacji o konieczności opróżnienia 

pojemników lub kontenerów. 
2) Kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania selektywnie zebranych odpadów  

komunalnych powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz  

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.  

3) W PSZOK nie można przyjmować materiałów z azbestu. Do punktu  selektywnej zbiórki 

odpadów nie mogą dostarczać odpadów segregowanych podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą.  

 

6. Wymagania formalne:  
 

1) Wykonawca obowiązany jest w dniu podpisania umowy do:  

a) posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy  

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

z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), prowadzonego przez Burmistrza Żelechowa, 

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;                                                                     

b) posiadania wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 21 z późn. zm.) w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego,  

c) posiadania zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn, zm.), 

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub wpis do rejestru, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r., poz. 

21 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, 

d) posiadania zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w art.  28 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn, zm.), 

w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we 

własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu 

podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres 

z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie i dostarczyć Zamawiającemu 

kopię tej umowy. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady 

innemu podmiotowi prowadzącemu przetwarzanie odpadów poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres 

z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające  

z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane, a Wykonawca musi dostarczyć 

Zamawiającemu kopię tej umowy;  



e) posiadania umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

dla regionu ostrołęcko-siedleckiego na przyjmowanie odbieranych od właścicieli 

nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,  

2) Wykonawca obowiązany jest do spełniania w/w wymagań przez cały okres realizacji 

zamówienia.  

3) Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy Wykonawca 

przedstawi dokumenty poświadczające spełnianie w/w wymagań. Brak przedłożenia 

dokumentu stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od podpisania 

umowy.  
 

7. Obowiązki Wykonawcy w zakresie odbioru odpadów:  
 

1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej masy odpadów komunalnych zarówno 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny, 

przekazywanych przez wszystkich właścicieli nieruchomości.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych 

gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o minimalnej 

pojemności 120 L lub w workach koloru czarnego o pojemności 120 L z folii LDPE.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości z worków o pojemności 120 L  

z folii LDPE oznaczonych odpowiednimi kolorami (zakazuje się mieszania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych).  

4) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia właścicieli nieruchomości w 4 rodzaje 

worków o poj. 120 L (frakcja:1. papier, 2. szkło, 3. tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale. 4. odpady biodegradowalne), na co najmniej 7 dni przed 

pierwszą planowaną mobilną zbiórką odpadów, tzw. ,,pierwsze wyposażenie”. Kolejne 

ilości worków będą dostarczane każdorazowo po zbiórce odpadów w ilości sztuk 

odpowiadającej ilości sztuk oddanych.  

5) Wykonawca zobowiązany jest oznakować dostarczane worki na odpady zbierane 

selektywnie informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwą, adresem oraz 

numerem telefonu Wykonawcy. Worki należy nieodpłatnie przekazać właścicielowi 

nieruchomości (wyposażenie nieruchomości w worki na odpady selektywnie zebrane 

należy wliczyć w koszty Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia).  

6) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu 

z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się w dni powszednie:  

a) harmonogram po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę, zostanie podany 

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na 

stronie internetowej Zamawiającego,  

b) wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie dostarczał mieszkańcom informację 

zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące zbiórek: zużytego sprzętu 

elektronicznego  

i elektrycznego, zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

(informacje powinny zawierać dokładny termin, w celu wcześniejszego 

przygotowania odpadów przez mieszkańców). Informacje te po przekazaniu ich przez 

Wykonawcę będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.  

c) wszelkie zmiany harmonogramu w trakcie obowiązywania umowy wymagają zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

7) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości 

odpadów zgodnie z harmonogramem, nie pozostawienie worków na odpady segregowane 



itp.) w ciągu 24 godzin od otrzymania telefonu lub e-maila od Zamawiającego.  

O załatwieniu reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.  

8) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właścicieli nieruchomości 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku 

jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne 

jako zmieszane odpady komunalne oraz powiadomić Zamawiającego nie później niż 

w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji o nie wywiązywaniu się z obowiązku 

segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca będzie 

zobowiązany dołączyć dokumentację umożliwiającą identyfikację nieruchomości (adres 

nieruchomości, zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są 

w sposób niewłaściwy, dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt nie 

wywiązywania się z obowiązku segregacji odpadów oraz ewentualne oświadczenie przez 

nich przekazane).  

9) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 

odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się 

odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru. 

10) Wykonawcę obowiązuje zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem  

w trakcie transportu, a w przypadku wysypania do natychmiastowego uprzątnięcia 

odpadów i uporządkowania terenu.                                                                . 

11) 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.  

12) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów  

w pojemnikach i workach wystawionych przy drogach publicznych poł. na terenie Gminy 

Żelechów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony  

z powodu prowadzonych remontów dróg, itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie 

przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.  

Uwaga! Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin w terenie  

w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką Gminy Żelechów.  

13) Wykonawca zobowiązany jest do okazywania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich 

dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa.  

14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody  

w mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją umowy,  

w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym i innych ustawach.  

15) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 ze zm., ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., 

poz.122).  

16) W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości nie objętej dotychczas systemem 

odbierania odpadów Wykonawca po uzyskaniu informacji od Zamawiającego bez 

dodatkowych opłat będzie odbierał odpady z tej nieruchomości zgodnie  

z harmonogramem począwszy od pierwszego najbliższego terminu zbiórki po dokonaniu 

zgłoszenia.  
 

8. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zagospodarowania odpadów:  
 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do 

regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych zgodnie 



z WPGO dla ostrołęcko-siedleckiego regionu gospodarki odpadami komunalnymi oraz do 

przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której 

mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 

21) lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

2) W przypadku gdy regionalna instalacja ulegnie awarii lub nie będzie mogła przyjmować 

odpadów z innych przyczyn Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady komunalne 

do zastępczej instalacji obsługi regionu.  

3) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw 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 ze zm.). Określone w w/w 

rozporządzeniu poziomy wynoszą: dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych - 2013 r. – co 

najmniej 12%, 2014 r. – co najmniej 14%, dla innych niż niebezpieczne odpady 

budowlane i rozbiórkowe – 2013 r. – co najmniej 36%, 2014 r. – co najmniej 38%. 

Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę z poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami zgodnie z metodologią opisaną 

w przywołanym rozporządzeniu.  

4) 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 ze zm.). Określone w w/w 

rozporządzeniu poziomy wynoszą: w 2013 i 2014 r. – co najmniej 50% w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę 

z poziomów ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w poszczególnych latach, zgodnie z metodologią opisaną w przywołanym 

rozporządzeniu.  
 

9. Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawozdawczości:  
 

1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których 

zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane frakcje odpadów oraz ewidencji 

przekazania odpadów do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów 

zawierających informacje o:  

a) ilości odebranych poszczególnych rodzajów odpadów,  

b) adresach nieruchomości na których odpady gromadzone są w sposób niezgodny  

z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów, 

c) sposobach zagospodarowania w/w odpadów.  

Raporty miesięczne zatwierdzone przez Zamawiającego są podstawą do wystawienia 

faktury za wykonane usługi.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy i na których powstają odpady, a nie ujętych w wykazie 

nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia przekazanym przez Zamawiającego.  

4) Wykonawca stosownie do treści art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. 

zm.), obowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich 



Burmistrzowi Żelechowa w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, 

którego dotyczy.  

 

10. Warunki techniczne wymagane przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia  
 

Wykonawca przystępując do złożenia oferty musi spełniać wymagania zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(Dz. U. z 2013, poz. 122).  

 

11. Przepisy prawa powszechnego obowiązującego mające wpływ na wykonanie 

przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w:  

1) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.  

w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. UE. L 2008.312.3),  

2) Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),  

3) Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21),  

4) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych 

oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 

poz.630),  

5) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 

poz.1052),  

6) Rozporządzeniu 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 poz.645),  

7) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U.  

z 2012 poz. 676),  

8) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122),  

9) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017  

z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 r.  

10) Uchwale Nr 212/12 z dnia 22.10.2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 

2023,  

11) Uchwale nr 35/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania WPGO dla Mazowsza na lata 2012-2017 

z uwzględnieniem lat 2018-2023 (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 27 

lutego 2013 r. poz. 2487).  

12) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1991 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.),  

 

 

 


