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Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

 
 

Nazwa zadania: 
Transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów 
opakowaniowych (15 01 06) pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze. 

 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

A. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest transport i zagospodarowanie (poddanie procesom odzysku R) 
zmieszanych odpadów opakowaniowych (kod 15 01 06) na warunkach określonych w SWZ 
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

2. Zagospodarowaniu podlegają zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) pochodzące 
z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze. 

3. Odbiór odpadów będzie odbywał się z terenu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 161/163 (zwanym dalej Operatorem). 

4. Załadunek odpadów będzie leżał po stronie Zamawiającego. 

5. Kody odpadów zostały w SWZ podane zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). 

6. Klasyfikacja CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

90533000 Usługi gospodarki odpadami, 

90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne, 

90512000-9 Usługi transportu odpadów.  

7. Prognozowana w oparciu o dane historyczne dotyczące okresów w latach 2018 - 2021 ilość 
zmieszanych odpadów opakowaniowych w strumieniu prognozowanym do zagospodarowania 
w okresie realizacji zamówienia kształtuje się następująco: 

kod odpadu 

Rzeczywista ilość 
odpadów w okre-

sie od 1 lutego 
2018 r. do 31 

grudnia 2018 r. 
[Mg] 

Rzeczywista ilość 
odpadów w okre-
sie od 1 stycznia 

2019 r. do 31 
grudnia 2019 r. 

[Mg] 

Rzeczywista 
ilość odpadów 
w okresie od 1 
stycznia 2020 r. 
do 31 grudnia 

2020 r. 
[Mg] 

Rzeczywista ilość 
odpadów w okre-
sie od 1 stycznia 

2021 r. do 31 lipca 
2021 r. 
[Mg] 

Prognozowana ilość 
odpadów w okresie od 
1 stycznia 2022 r. do 31 

grudnia 2022 r. 
 

[Mg] 

1 2 3 4 5 6 

15 01 06  1 416,48 1 698,18 1 646,15 997,40 1 709,83 
 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazywanych 
odpadów w stosunku do prognozowanej ilości, Wynagrodzenie ustalone będzie za rzeczywiste 
ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów. 

9. Zamawiający nie przewiduje poddawanie przekazywanych odpadów jakimkolwiek procesom 
(takim jak prasowanie, rozdrabnianie, itp.) mającym na celu optymalizację transportu. 

10. Ilości odpadów do odbioru zostaną uzgodnione w trybie roboczym przez koordynatorów 
realizacji umowy i będą uwzględniały tzw. czynnik ekonomiczny, tj. uzyskanie odpowiedniej 
partii transportowej odpadów. 

 

B. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW OD OPERATORA 
I TRANSPORTU ODPADÓW DO INSTALACJI 
1. Odbiór odpadów odbywać się będzie od Operatora od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 6:00 do 14:00. Istnieje możliwość innego terminu odbioru odpadów, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zgłoszonych odpadów w ciągu 72 godzin od 
momentu zgłoszenia potrzeby odbioru przez koordynatorów realizacji umowy. 

3. Przed wjazdem na teren Operatora pusty samochód będzie każdorazowo ważony 
na legalizowanej wadze Operatora, a po dokonaniu załadunku nastąpi ponowne ważenie 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  RZ.271.42.2021 
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samochodu i wystawiony zostanie dokument wagowy, zaś transport zostanie zarejestrowany 
w bazie BDO. 

4. Operator po każdym załadunku przekaże Wykonawcy kopię dokumentu zawierającego dane, 
o których mowa w pkt B.3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania technicznego pojazdów do transportu 
odpadów, poprzez zabezpieczenie przed ich niekontrolowanym rozsypaniem, rozwiewaniem 
itp., oraz zapewnienie środków transportu w liczbie gwarantującej stały odbiór frakcji 
wskazanych w pkt A.1. w sposób zapobiegający przepełnieniu magazynu Operatora oraz 
dający rękojmie bezpieczeństwa pracy obsługi magazynu. 

6. Transport odpadów odebranych od Operatora bezpośrednio do instalacji wskazanych 
w ofercie (bez ich dodatkowego przeładunku) może odbywać się wyłącznie samochodami 
wyposażonymi w system GPS umożliwiający trwały zapis tras samochodów odbierających 
odpady od Operatora. 
Zamawiający przewiduje odbiór odpadów od poniedziałku do piątku (każdego dnia) 
w prognozowanej ilości ok. 8 Mg.   

7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów kwitem wagowym 
z legalizowanej wagi znajdującej się na terenie instalacji. Kwit wagowy powinien zawierać 
między innymi datę, godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj 
dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu dostarczającego odpady objęte przedmiotem 
zamówienia, wagę brutto, wagę tarę, wagę netto tj. ilość dostarczonych odpadów, nr kwitu 
wagowego, czytelny podpis osoby przyjmującej odpady i czytelny podpis osoby przekazującej 
odpady. 

8. Wykonawca przy przekazaniu odpadów na teren instalacji przedłoży Zamawiającemu kopię 
dokumentu zawierającego dane o których mowa w pkt B.7. 

9. Wykonawca niezwłocznie, każdorazowo po przejęciu odpadów, jest zobowiązany potwierdzić 
ich przejęcie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami oraz 
dodać w niej informacje o masie odpadów komunalnych, a także o dacie i godzinie przejęcia 
tych odpadów. 

10. Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie 
rzeczywista ilość zagospodarowanych odpadów wynikająca ze sprawozdania wskazanego 
w  pkt F.1. 

11. Informacja o masie odpadów wykazana na kwicie wagowym z instalacji oraz 
nr rejestracyjne pojazdu i przyczepy lub naczepy muszą być zgodne z danymi 
zarejestrowanymi podczas odbioru od Operatora. 

12. Różnice wag pomiędzy wskazaniami na wadze Operatora a instalacją nie mogą być większe 
niż 1,5%. 

13. W przypadku przekroczenia wartości wskazanej w pkt B.12., podstawą wynagrodzenia będzie 
waga odpadów wskazana w momencie ważenia podczas odbioru od Operatora. 
 

 
C. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 

1. Wykonawca może zagospodarować odpady we własnej instalacji albo w instalacjach innych 
niż własne, z którymi będzie miał zawarte umowy na zagospodarowanie odpadów.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu Oferty złożyć oświadczenie w zakresie 
wskazania konkretnej instalacji zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem 
zamówienia, z której Wykonawca będzie korzystał na potrzeby realizacji tego zamówienia. 

3. Wskazane w ofercie instalacje do przetwarzania odpadów muszą odpowiadać wymaganiom 
przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz przepisów ustawy o odpadach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach 
uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną 
techniką, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska, lub technologią, o której mowa w art. 143 tej ustawy oraz innymi właściwymi 
przepisami. 

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest zapewnić bieżące 
zagospodarowanie w ilościach odpowiadających ilości przekazywanych przez Zamawiającego 
odpadów w instalacji lub instalacjach wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

6. Zamawiający wymaga, aby przekazywane przez Zamawiającego odpady o kodzie 15 01 06 
(zmieszane odpady opakowaniowe - z metali, tworzyw sztucznych i opakowań 
wielomateriałowych) poddawane były przez wykonawcę procesom odzysku i recyklingu (R3, 
R4, R5) w ilości nie mniejszej niż 50% przekazywanych odpadów (liczonych wagowo), 
potwierdzonymi dokumentami DPO i/lub DPR zgodnie z przepisami. 
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7. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku przekazania odpadów 
o kodach 19 12 01, 19 12 02 , 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 15 01 01,15 01 02, 15 01 04, 15 
01 05, 15 01 07 powstających w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 06 w instalacji 
wykonawcy w procesie R12 i przekazanych do ostatecznego zagospodarowania w procesie 
R3, R4, R5, z zastrzeżeniem, iż łączna masa odpadów o kodach 19 12 01, 19 12 02 , 19 12 
03, 19 12 04, 19 12 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07 musi stanowić co 
najmniej 50% masy odpadów przekazanych przez Zamawiającego (liczonych wagowo), 
potwierdzonymi dokumentami DPO i/lub DPR zgodnie z przepisami. 

8. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpią zmiany obowiązujących regulacji prawnych dotyczących 
instalacji, realizacja zamówienia przy użyciu wskazanej w ofercie Wykonawcy instalacji będzie 
możliwa wówczas, gdy instalacja będzie spełniać obowiązujące w tym zakresie przepisy oraz 
warunki określone w umowie. 

9. W żadnym przypadku Zamawiający nie zezwala na mieszanie w instalacji selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami 
komunalnymi oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych frakcji ze sobą. 

10. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę wynoszącą co najmniej 400 000,00 (czterysta tysięcy) zł. 

 

D. WERYFIKACJA REALIZACJI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać poprzez wiadomość 
email, kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących legalizacji 
wagi/wag, w terminie do końca następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wezwania. W 
okresie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do powiadomienia 
Zamawiającego o wykonaniu legalizacji ponownej, wraz ze wskazaniem przyczyny jej 
wykonania, poinformuje w ten sam sposób, w terminie do 2 dni od dnia jej wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania systemu informatycznego do prowadzenia 
ewidencji dostarczanych odpadów objętych przedmiotem zamówienia zawartej między innymi 
datę, godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych 
odpadów, nazwę podmiotu dostarczającego odpady objęte przedmiotem zamówienia, wagę 
brutto, wagę tarę, wagę netto, tj. ilość dostarczonych odpadów, nr kwitu wagowego, nr karty 
przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych, przypisany do kwitu 
wagowego. 

 

E. KOMPETENCJE LUB UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

1. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest posiadać uprawnienie do 
prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów, potwierdzone przez wpis do rejestru 
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wykonawcy. 

2. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest dysponować aktualnym 
zezwoleniem na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydanym na 
podstawie ustawy o odpadach lub pozwoleniem zintegrowanym/pozwoleniem, wydanym na 
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska uwzględniającym 
warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia 
z dopuszczonymi do przetwarzania rocznymi ilościami odpadów objętych przedmiotem 
zamówienia (dotyczy wszystkich instalacji wskazanych w formularzu oferty). 

3. Wykazując aktualność decyzji, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie 
o spełnieniu wymagania nałożonego art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) i w celu 
potwierdzenia powyższego załączyć skan pierwszej strony wniosku z pieczęcią marszałka 
województwa lub starosty potwierdzającą złożenie dokumentu i/lub potwierdzenie nadania 
pocztą przesyłki do 5 marca 2020 roku. Oświadczenie powinno dodatkowo zawierać 
informacje, że decyzja zachowuje ważność/aktualność oraz nie została cofnięta ani zmieniona 
na dzień składania oświadczenia. 

4. Wykonawca musi zapewnić ważność i aktualność decyzji określonych powyżej przez cały 
okres świadczenia przedmiotowej usługi. 

 

 

 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Tom III SWZ – Transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06) pochodzących 

z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze. 

F. RAPORTY I SPRAWOZDANIA, WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 
A WYKONAWCĄ 

1. Wykonawca obowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu comiesięczne sprawozdania 
w formie protokołu z wykonanej usługi, zawierające informację o odpadach przyjętych do 
zagospodarowania. Sprawozdanie zawierać będzie informacje o:  
1) masie odpadów przyjętych do zagospodarowania oraz masie odpadów, które poddano 

zagospodarowaniu wraz ze wskazaniem nazwy i rodzaju instalacji, do której 
przekazano odpady, a także sposobu ich zagospodarowania ze wskazaniem procesów 
określonych w ustawie o odpadach; 

2) masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania; 
3) masie odpadów frakcji: papier, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe i szkło 

wysortowane ze zmieszanych odpadów opakowaniowych (kod 15 01 06). 
2. Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu 

zapisów GPS samochodów odbierających odpady od Operatora, w formie trwałego zapisu 
elektronicznego na płycie CD. 

3. Wykonawca zobowiązany jest comiesięcznie przekazywać kopie kart przekazania odpadów 
oraz/lub kopie kart przekazania odpadów komunalnych, w formie zapisu elektronicznego na 
płycie CD. 

4. Wykonawca zobowiązany jest comiesięcznie przekazywać zestawienia zbiorcze z wagi, 
wygenerowane z wag/wagi znajdującej się instalacji/instalacjach. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać sprawozdanie, o którym mowa w pkt F.1., zapisy 
elektroniczne na płytach CD wskazane w pkt F.2. i F.3., oraz zestawienia zbiorcze z wag/wagi, 
w terminie 10 dni licząc od dnia zakończenia miesiąca. 

6. Sprawozdanie w formie protokołu z wykonanej usługi wraz z kopiami kart przekazania 
odpadów oraz/lub kopiami kart przekazania odpadów komunalnych do instalacji 
i zestawieniem zbiorczym z wag/wagi oraz zapisy GPS, o których mowa w pkt F.2. stanowić 
będą warunek rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym. Zatwierdzone przez Zamawiającego 
sprawozdanie stanowić będzie każdorazowo podstawę do wystawienia przez wykonawcę 
faktury na rzecz Zamawiającego.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania weryfikacji sprawozdania miesięcznego o którym 
mowa pkt F.1. w terminie 10 dni licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu 
wpływu kompletnego sprawozdania lub w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu, 
jeżeli nie wypada on w dzień roboczy. 

8. W sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 
dni roboczych od dnia otrzymania uwag, złożyć wyjaśnienia do zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag, z tym, że za uzgodnione będzie uznawana ta część sprawozdania, do 
której Zamawiający nie zgłosił uwag. 

9. Sprawozdanie miesięczne, o którym mowa pkt F.1. uważane będzie za zatwierdzone, 
w przypadku braku zgłoszenia do niego uwag przez Zamawiającego w terminie 10 dni licząc 
od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wpływu kompletnego sprawozdania lub 
w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu, jeżeli nie wypada on w dzień roboczy. 

10. Zamawiający zastrzega, że jeżeli w okresie weryfikacji sprawozdania miesięcznego, o którym 
mowa w pkt F.1., zostaną złożone przez Wykonawcę kolejne wyjaśnienia lub dokumenty w 
trakcie trwania tego terminu to skutkuje to liczeniem tego terminu od początku. 

11. Zamawiający zgłasza kolejne uwagi albo akceptuje wyjaśnienia lub skorygowane 
sprawozdanie w terminie: 

1) 10 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu 
wpływu złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień lub skorygowanego sprawozdania, 

2) 15 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu 
wpływu złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień lub skorygowanego sprawozdania, jeśli 
Wykonawca składa uzupełnienie lub wyjaśnienia w zakresie niekompletnego 
sprawozdania. 

 
II. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób:  
1) Zamawiający wymaga aby czynności bezpośrednio związane z realizacją usługi, 

w szczególności związane z wykonywaniem czynności:  
a) przyjmowania odpadów, 
b) ważeniu pojazdów z odpadami, 
c) wydawania dokumentów z tym związanym, 
d) transportowania odpadów 
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były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę i dalszego 
podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), o ile nie są 
wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) 
czynności. 

3. W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnienia pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów,  
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku 
nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia 
przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji - 
licząc za każdy stwierdzony przypadek. 

5) W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, 
dokumentów/ oświadczeń o których mowa w pkt. 3) dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób 
na podstawie umowy o pracę -  Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy 
dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych 
dokumentów/oświadczeń. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 


