
 

 
 

Zbójno, dn. 02.12.2020 r. 

ZPF.271.8.2020                                                                                                           

 

Do wszystkich Wykonawców  

nr postępowania: ZPF.271.8.2020 

 

Dotyczy:      postępowania    o   udzielenie   zamówienia   publicznego   w   trybie   przetargu 

nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Zbójno”. 

 

MODYFIKACJA SIWZ 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje następującej 

zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Część III otrzymuje brzmienie: 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

     Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno 

w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. tj.: 

1. Odzysk lub unieszkodliwienie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze  zm.).  

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów dostarczanych przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych do stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym 

dalej PSZOK.  

     W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów prawa, w szczególności takich jak: 

     - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze. zm.),  

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

z 2020 r. poz. 1439 ze  zm.),  

     - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.,                    

poz. 1219 ze zm.),  

      - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.),  

      - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r.,                  

poz. 521 ze  zm.),  

      - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),  

      - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.);  

       -  ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.                                               

poz. 1843 ze zm.)  

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 

2009 r. Nr 104, poz. 868),  



 

 
 

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167),  

      - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2412),  

      - Rozporządzenie 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),  

      -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U.                    

z 2019r. poz. 2028 ze zm.)  

      -  uchwała Nr XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 29 maja 

2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – 

pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028” (Dz. Urz. Woj. 

Kuj. – Pom. z 2017 r., poz. 2403),  

      - uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbójno (Dz. 

Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r., poz. 5790), 

      - uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. 

Woj. Kuj-Pom. z 2020 r., poz. 5789),  

W przypadku zmian przepisów prawa Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania w 

trakcie realizacji zamówienia aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

A. Ogólna charakterystyka Gminy Zbójno w kontekście odbioru i zagospodarowania 

odpadów. 

a) Powierzchnia gminy Zbójno wynosi 8,4 tyś ha. 

b) Liczba mieszkańców zameldowanych (stałych i czasowych) na terenie gminy wg stanu na 

dzień 31.12.2019 r. wynosi 4527 osób, wg stanu na dzień 31.07.2020 r. wynosi 4522 

osób, co oznacza, że liczba osób w ciągu siedmiu miesięcy zmniejszyła o 5 osób. Zatem 

zakłada się, że liczba mieszkańców Gminy Zbójno w kolejnych latach nie zmieni się 

znacząco. 

c) Gmina Zbójno obejmuje 16 sołectw. Najmniej posesji znajduje się w sołectwach: Zosin                 

i Podolina, najwięcej w Działyniu i Zbójnie. 

Na terenie gminy Zbójno, wg stanu na dzień 31.07.2020 r.  położonych jest                                  

966 nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, w tym w podziale na miejscowości: 

Adamki –  45, 

Ciechanówek –  15, 

Ciepień –  44, 

Pustki Działyńskie –  46, 

Nowy Działyń – 32, 

Przystań – 6, 

Działyń – 80, 

Imbirkowo – 4, 

Klonowo –  55, 

Kazimierzewo –  8, 

Kiełbzak – 1, 

Łukaszewo – 39, 

Obory –  43, 

Podolina – 19, 



 

 
 

Rudusk –  16, 

Rembiocha – 36, 

Rembiesznica – 11, 

Ruże – 39, 

Sitno – 85, 

Wielgie – 65, 

Wojnowo – 44, 

Zbójenko – 33, 

Zbójno – 183, 

Zosin –  17. 

oraz 16 nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych, w tym w podziale na miejscowości: 

  Działyń – 1 

  Klonowo – 1 

  Sitno – 2 

  Wielgie – 5 

  Zbójno – 7 

d) Liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Zbójno, ustalona na podstawie złożonych 

deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na dzień 30.06.2020 r. wynosi 3 591 osób.  

e) szacunkowa liczba punktów odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Zbójno, ustalona na podstawie złożonych deklaracji w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 r. 

wynosi 1 092 szt. 

 

UWAGA!  

Powyższe dane mają charakter szacunkowy, mogą ulec zmianie, m.in. w wyniku naturalnych 

migracji ludności, oddania do użytkowania budynków mieszkalnych. W związku z tym 

może nastąpić zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób zamieszkałych na terenie gminy 

oraz liczby obsługiwanych nieruchomości. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby 

obsługiwanych nieruchomości oraz liczby ludności na terenie Gminy Zbójno nie będzie 

powodowało zmiany ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  

 

f) W Gminie Zbójno  w roku 2019 z nieruchomości zamieszkałych zebrano następujące 

ilości odpadów komunalnych: 

➢ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – 532,820 Mg 

➢ opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) – 1,400 Mg; 

➢ zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) – 99,520 Mg; 

➢ opakowania ze szkła (kod 15 01 07) – 0,860 Mg; 

➢ odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórki i remontów (kod 17 01 01) – 29,240 Mg; 

➢ zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02, 17 09 03 (kod 17 09 04) – 73,980 Mg; 

➢ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 

20 01 35 ( kod 20 01 36) – 1,360 Mg; 

➢ odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) – 16,540 Mg; 

➢ inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół (kod 20 01 99) – 

28,800 Mg; 

➢ zużyte opony (kod 16 01 03) – 1,780 Mg; 

➢ odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01) – 22,140 Mg. 

RAZEM 807,28 Mg. 

 

g) W Gminie Zbójno  w roku 2019 z PSZOK zebrano następujące ilości odpadów 

komunalnych: 



 

 
 

➢ tworzywa sztuczne (kod 20 01 39) – 5,900 Mg; 

➢ odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 9,500 Mg; 

➢  odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – gruz (kod 20 03 99) – 15,880 

Mg; 

➢ zużyte opony (kod 16 01 03) – 0,880  Mg; 

➢  szkło (kod 20 01 02) – 1,540 Mg; 

➢ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 

20 01 35 ( kod 20 01 36) – 1,180 Mg 

RAZEM 34,88 Mg. 

Podane ilości odpadów komunalnych wynikają z wystawionych Kart Przekazania Odpadów 

odebranych przez podmiot odbierający odpady. 

Zgodnie z założeniami wynikającymi z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu 

gospodarki odpadami województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022                                    

z perspektywą na lata 2023-2028, prognozowany wzrost ilości odpadów komunalnych 

domowych wyniesie 0,6%-1% rocznie/na 1 osobę. W oparciu o prognozy wynikające z 

Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w małych miejscowościach rodzaj i ilość 

wytwarzanych odpadów jest odmienna niż w wielkich miastach, a tempo przyrostu 

wytwarzania odpadów jest wolniejsze. W związku z tym przyjęto dolne wartości progowe 

przyrostu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na poziomie 0,8% rocznie.  

  Na podstawie powyższych danych, zakładając wzrost wytworzonych odpadów 

komunalnych na poziomie 0,8% rocznie, Zamawiający szacuje, że na terenie Gminy 

Zbójno zostanie wytworzonych odpowiednio:  

  • w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 – 2 587,66 Mg odpadów komunalnych,                       

w tym 1 637,17 Mg – odpady niesegregowane i 950,490 Mg – odpady segregowane;  

  Ilość wytworzonych odpadów na terenie Gminy Zbójno nie jest zależna od Zamawiającego. 

Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy,                                                 

w zależności od potrzeb zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości. Podane przez 

Zamawiającego wielkości należy traktować wyłącznie jako orientacyjne i pomocnicze przy 

przygotowaniu oferty w postępowaniu przetargowym. 

B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

1. Obowiązki wykonawcy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów: 

a) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji 

odpadów obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło  oraz ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

zgodnie z art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                    

i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze  zm.) Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), Rozporządzeniem Ministra Środowiska                                          

z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. u. z 2017 r., poz. 2412), Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028 ze zm.), 

uchwałą XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 maja 

2017  r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-

pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” (Dz. Urz. Woj. Kuj. – 

Pom. z 2017 r., poz. 2403). 

b) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania  bezpośrednio                        

od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy 

Zbójno następujących rodzajów odpadów:  

      - niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  



 

 
 

      - selektywnie zbranych: 

      * tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,  

      *szkło, 

      *metale, 

      *papier i tektua, 

      *bioodpady, 

      *popioł 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki i worki  przeznaczone 

do zbierania odpadów komunalnych w dniu ich odbioru  w miejscu dostępnym dla 

przedsiębiorcy odbierającego odpady tzn. przy najbliższej drodze publicznej lub gminnej. 

Szczegółowy wykaz nieruchomości jednorodzinnych oraz wielolokalowych od których 

odbierane będą odpady zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia 

podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia 

liczby obsługiwanych nieruchomości o 5 %, bez zmiany warunków wynagrodzenia. 

      Wykonawca będzie również zobowiązany do odbioru i zagospodarowania: 

      - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, które będą odbierane 

2 razy do roku od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  w ramach prowadzenia 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

      - zużytego sprzętu elektryczny i elektroniczny, który będzie odbierany 2 razy do roku od 

właścicieli nieruchomości oraz w ramach prowadzenia punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

      - zużytych baterii i akumulatorów,  przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, odpadów tekstyliów i odzieży, odpadów niebezpiecznych, 

odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                                  

i prowadzenia monitoringu poziom substancji we krwi, w szczególności igieł                                              

i strzykawek,  które  będą odbierane jedynie w ramach punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych,  

      wykreślono: - popiołu…….. 

c) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru 

odpadów z jego winy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

d) Wykonawca zobowiązany będzie także do posprzątania rozsypanych odpadów będących 

wynikiem jego działania w wyniku opróżniania pojemników na odpady komunalne oraz 

odstawienie pojemnika na miejsce, z którego zostały zabrane oraz do zebrania odpadów 

lezących obok altanek śmietnikowych i pojemników. 

e) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do: 

      -  przygotowania kolorowego kalendarza z harmonogramami odbioru odpadów. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych musi być kontynuacją obecnego, 

obowiązującego z zachowaniem okresów wynikających z regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w gminie. Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu odbioru  

odpadów komunalnych. Wszelkie zmiany harmonogramu odbioru odpadów wymagają 

formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych 

sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo 

wolne od pracy. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga 

uzgodnienia z Zamawiającym. zmieniony harmonogram Wykonawca doręczy 

niezwłocznie właścicielom nieruchomości oraz przekaże Zamawiającemu w formie 

elektronicznej. 

      - przygotowania kolorowych materiałów informacyjnych  dotyczących  selektywnej 

zbiórki odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 

2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2482) zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 

      - wyrażenia zgody na udostępnienie ww. informacji na stronach internetowych, 



 

 
 

      - skutecznej dystrybucji ww materiałów wśród właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

      - dystrybucji innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile 

nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. 

f) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) 

odpadami komunalnymi. 

g) 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 w zakresie 

segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania 

Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez 

właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć 

dokumentację – zapis cyfrowy wykonany przez aparaturę (aparat cyfrowy lub kamera 

oraz urządzenie GPS) znajdującą się w pojeździe odbierającym odpady z nieruchomości  

oraz protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie 

wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do 

ustalenia ww. zdarzenia. dokumentacja musi być podpisana przez Wykonawcę i musi 

zawierać także dane osobowe świadków. 

h) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia odebranych odpadów komunalnych na 

legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu 

Zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do kontroli czynności ważenia odpadów. 

i) Biorąc pod uwagę, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz 

pojemniki do popiołu Wykonawca winien umożliwić właścicielom nieruchomości ich 

wynajem, dzierżawę lub inną formę dysponowania. 

j) Wykonawca na własny koszt w ramach zamówienia dostarczy odpowiednią ilość 

pojemników bądź worków do odpadów segregowanych właścicielom nieruchomości, 

przy zabudowie jednolokalowej (jednorodzinnej) oraz wielolokalowej, na których 

zamieszkują mieszkańcy i od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w 

sposób selektywny, przez cały okres obwiązywania umowy. Wykonawca w momencie 

odbioru worków z odpadami segregowanymi zobowiązany jest zapewnić na własny koszt 

worki na wymianę w ilości równej odebranym w stosunku 1:1, a  miarę potrzeby 

mieszkańca większej ilości. Obowiązek ten dotyczy worków do zbierania szkła, papieru i 

tektury, metalu , tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych raz bioodpadów. 

k) Wykonawca zobowiązany będzie  do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru 

odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór poza ustalonym harmonogramem odpadów 

zmieszanych oraz odpadów segregowanych na wniosek właściciela z terenu 

nieruchomości, nieujętych w przedmiocie zamówienia. Wykonawca zawrze odrębna 

umowę (poza przedmiotem zamówienia) z właścicielami nieruchomości, jeżeli 

właściciele nieruchomości zgłoszą potrzebę wynajmu, dzierżawy lub innej formy 

dysponowania pojemnikami lub zgłoszą potrzebę zakupu worków, a Gmina nie będzie 

ponosiła z tego tytułu żadnych kosztów. Cena ofertowa za realizację przedmiotu 

zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych. 

l) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji 

przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji. 

ł) Wykonawca zobowiązany jest również do utworzenia na terenie gminy Zbójno 

wyposażenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) dla mieszkańców gminy Zbójno. Wykonawca wyposaży PSZOK po uzyskaniu 



 

 
 

stosownych uzgodnień i zezwoleń wymaganych przepisami prawa w pojemniki zgodnie z 

poniższym wykazem: 

      - pojemnik – kontener otwarty o pojemności min.  6,0 m³ w ilości 1 szt. opisany na 

odpady budowlane i rozbiórkowe, 

      - pojemniki, kontenery (mogą być siatkowane) o pojemności min. 5,0 m³ w ilości 3 szt. 

Każdy pojemnik odrębnie opisany z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (zużyte 

opony, zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe), 

       - specjalistyczne pojemniki – kontenery magazynowe, na odpady niebezpieczne o 

pojemności min. 1,1 m³ w ilości 2 szt. opisane z podziałem na poszczególne frakcje 

odpadów (środki chemiczne, farby i lakiery oraz akumulatory) , 

      - pojemnik otwarty o pojemności min. 1,1 m³ na bioodpady, 

      - pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 1,1 m³ w ilości 4 szt na: 

• tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

• papier i tektura, 

• szkło, 

• odpady odzieży i tekstyliów, 

      Każdy pojemnik odrębnie opisany z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (metale 

i tworzywa sztuczne, papier, szkło, popiół, odzież i tekstylia).  

      - pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 110 l, w ilości 4 szt. z przeznaczeniem 

na przeterminowane leki, świetlówki, zużyte baterie oraz na odpady niekwalifikujące się 

do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

     Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stanu zapełnienia tych pojemników               

i odbierania odpadów w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych 

pojemników, po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt                           

o konieczności zrealizowania wywozu, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku, natomiast 

biopady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października – odbierane będą raz na 2 tygodnie, 

a w okresie od 1 listopada do 31 marca – odbierane będą raz na 4 tygodnie. 

     Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów z PSZOK w terminie do 48 godz.,                 

w dni robocze, po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt                                    

o konieczności zrealizowania wywozu. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 

do PSZOK pojemników czystych, po ich opróżnieniu. Pojemniki powinny być czyste 

zarówno w środku jak i na zewnątrz. Dodatkowo pojemniki powinny posiadać czytelny 

opis. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie do 

przeszkolenia pracowników PSZOK w zakresie obsługi punktu, zasad kierowania 

poszczególnych frakcji odpadów do określonych kontenerów, obsługi administracyjnej                

i zasad współpracy z Wykonawcą pod kątem wywozu odpadów do RIPOK.  

2. Instalacja do jakiej mogą trafić odpady: 

      Odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane, odebrane od właścicieli nieruchomości oraz 

PSZOK z terenu Gminy Zbójno Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować 

(odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwianiu) zgodnie z Wojewódzkim 

Planem Gospodarki Odpadami, tj. regionu 3 lipnowsko - rypińskiego co oznacza,                       

że zebrane na terenie Gminy Zbójno odpady komunalne mogą trafić do jednego                       

ze wskazanych w Planie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

W przypadku frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania 

odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku                    

i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

3. Rodzaje, ilość i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych odbieranych 

selektywnie i zagospodarowanych przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej za 

realizację przedmiotu zamówienia: 



 

 
 

a) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbieranych selektywnie, kolorystyka 

urządzeń: 

     *  selektywnie zebrane  

      - szkło należy zbierać do pojemników lub worków wykonanych z tworzywa sztucznego 

koloru zielonego z napisem SZKŁO (kod 20 01 02, 15 01 07) i odbierane będzie:  

➢ budynki mieszkalne jednorodzinne – raz na 4 tygodnie, 

➢ budynki mieszkalne wielolokalowe – raz na 2 tygodnie, 

      - tworzywa sztuczne, metale  i opakowania wielomateriałowe należy zbierać do 

pojemników lub worki wykonane z tworzywa sztucznego koloru żółtego z napisem 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kod 20 01 40, 15 01 04, 20 01 39, 15 01 02, 15 

01 05) i odbierane będą: 

➢ budynki mieszkalne jednorodzinne – raz na 4 tygodnie, 

➢ budynki mieszkalne wielolokalowe – raz na 2 tygodnie, 

     - papier i tekturę, w tym opakowania z papieru i tektury należy zbierać do pojemników 

lub  worków wykonanych z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z napisem 

,,PAPIER  (kod 20 01 01, 15 01 01) i odbierane będą: 

➢ budynki mieszkalne jednorodzinne – raz na 4 tygodnie, 

➢ budynki mieszkalne wielolokalowe – raz na 2 tygodnie, 

      - bioodpady należy zbierać do pojemników lub  worków wykonanych z tworzywa 

sztucznego koloru brązowego z napisem BIOODPADY(kod 20 02 01, 20 01 08) i 

odbierane będą: 

➢ budynki mieszkalne jednorodzinne: 

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 2 tygodnie, 

- w okresie od listopada do 31 marca – raz na 4 tygodnie, 

➢ budynki mieszkalne wielolokalowe  

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 1 tydzień, 

- w okresie od listopada do 31 marca – raz na 4 tygodnie, 

      Szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 

bioodpady odbierane będą w każdej ilości. 

b) częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów  

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) oraz zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny (kod 20 01 35, 20 01 36, 20 01 21) odbierane są w każdej ilości z terenu 

nieruchomości dwa razy w roku w terminach wyznaczonych w harmonogramie przez 

Wykonawcę oraz w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

      - popiół (kod 20 01 99, 10 01 01) należy zbierać w pojemnikach lub w workach do tego 

przeznaczonych: 

                     - w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz w okresie, 

                     - w okresie od 1 pażdziernika do 30 kwietnia - 1 raz na 4 tygodnie,   

     Popiół odbierany będzie w każdej ilości.  

 -  odpady niebezpieczne, przeterminowane leki (kod 20 01 32) i chemikalia (kod 20 01 13, 

20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 28, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 

80), odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                             

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły                              

i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34), meble i inne odpady 

wielkogabarytowe (20 03 07), odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01 

02,17 01 03, 17 09 04)  , zużyte opony (16 01 03), zużyty sprzęt elektryczny                               

i elektroniczny (kod 20 01 36), odpady tekstyliów i odzieży (kod 20 01 10, 20 01 11, 15 

01 09) odbierane będą z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdej 

ilości z częstotliwością  nie powodującą przepełnienia pojemników nie rzadziej niż dwa 

razy do roku. Zużyte opony samochodowe stanowiące odpady komunalne będą odbierane 



 

 
 

w ilości nie większej niż 4 opony/posiadacza auta/rok a pozostałe  zużyte opony (w tym 

rowerowe i motorowe) stanowiące odpady komunalne będą odbierane w każdej ilości. 

 - bioodpady (kod 20 02 01, 20 01 08) odbierane będą z punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w każdej ilości - w okresie od 1 kwietnia do 30 października – odbierane 

będą raz na 2 tygodnie, 

-  w okresie od 1 listopada do 31 marca – odbierane będą raz na 4 tygodnie, 

c) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) – odbierane będą: 

➢ budynki mieszkalne jednorodzinne: 

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 2 tygodnie, 

- w okresie od listopada do 31 marzec – raz na 4 tygodnie, 

➢ budynki mieszkalne wielolokalowe:  

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na 1 tydzień, 

- w okresie od listopada do 31 marca – raz na 4 tygodnie, 

 z pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości 

zamieszkałych w każdej ilości. 

4. Standardy sanitarne dotyczące wykonania usług oraz ochrony środowiska: 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy: 

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868), 

- uchwała Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbójno (Dz. 

Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r., poz. 4762), 

- uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. 

Woj. Kuj-Pom. z 2020 r.,poz. 4761),  

5. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: 

a) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania                

z realizacji zadań zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa                    

w art. 9 q ustawy o utrzumaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca 

zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające 

sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania 

Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów 

jeśli w trakcie realizacji zmówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek 

sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko 

informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający; 

b) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji, o jakich 

mowa w pkt. B.1.lit. g opisu przedmiotu zamówienia; 

c) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz           

z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych w wersji papierowej                          

i elektronicznej edytowalnej,  zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów 

oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją 

odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu 

gminy Zbójno; 

d) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania 

odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych bądź innej 

jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z nowelizacją ustawy                    

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797 z zm.); 

e) Zamawiający będzie zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy także dokumentów 

potwierdzających recykling (DPR) dotyczących odpadów komunalnych będących 



 

 
 

przedmiotem zamówienia, które muszą jednoznacznie potwierdzać, że odpady pochodzą 

z terenu Gminy Zbójno. 

6. Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych: 

a) Wykonawca ma obowiązek transportować odebrane od właścicieli odpady komunalne w 

taki sposób, aby zapobiegać mieszaniu odpadów odebranych w sposób selektywny z 

odpadami komunalnymi zmieszanymi, a także mieszaniu ze sobą poszczególnych frakcji 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 

b) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym 

wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku 

oraz transportu. 

c) Pojazd Wykonawcy prowadzący zbiórkę odpadów na terenie Gminy Zbójno nie może 

przeprowadzać zbiórki odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz zbiórki żadnych 

odpadów z terenu innej gminy przed opróżnieniem pojazdu na składowisku z odpadów 

zebranych na terenie Gminy Zbójno.  

7. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów:  

a) Urządzenia do gromadzenia odpadów w PSZOK: 

- pojemnik – kontener otwarty o pojemności min.  6,0 m³ w ilości 1 szt. opisany na odpady 

budowlane i remontowe, 

- pojemniki, kontenery (mogą być siatkowane) o pojemności min. 5,0 m³ w ilości 3 szt. 

Każdy pojemnik odrębnie opisany z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (opony, 

elektryczne i elektroniczne, wielkogabaryty), 

- specjalistyczne pojemniki – kontenery magazynowe, na odpady niebezpieczne o 

pojemności min. 1,1 m³ w ilości 2 szt. opisane z podziałem na poszczególne frakcje 

odpadów (środki chemiczne, farby i lakiery oraz akumulatory) , 

- pojemnik otwarty o pojemności min. 1,1 m³ na bioodpady, 

- pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 1,1 m³ w ilości 4 szt na: 

• tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

• papier i tektura, 

• szkło, 

• odpady odzieży i tekstyliów, 

- pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 110 l, w ilości 4 szt. z przeznaczeniem na 

przeterminowane lekarstwa, świetlówki, zużyte baterie oraz na odpady niekwalifikujące 

się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

Pojemniki powinny charakteryzować się odpowiednia wytrzymałością mechaniczną, 

powinny być opisane. 

b) Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o odpowiednim 

kolorze lub z odpowiednim napisem o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. 

 c) Sprzęt techniczny: 

Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum 

sprzętu, o jakim mowa w Rozdziale V SIWZ. Ponadto zamawiający wymaga, aby każdy 

pojazd do odbierania odpadów posiadał zamontowaną kamerę, która umożliwi 

monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości. 

Dopuszcza się wyposażenie pracowników opróżniających pojemniki w przenośne 

urządzenia rejestrujące obrazy z uwidocznioną data wykonania zdjęcia (np. aparaty 

fotograficzne, telefony komórkowe z funkcją rejestracji obrazów wysokiej jakości, 

kamerą), umożliwiające dokładne stwierdzenie zawartości pojemnika na danej posesji.   

W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy 

zapewnić, aby urządzenia te utrzymane były we właściwym stanie technicznym                          

i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym 

wydostaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku,                          



 

 
 

a także transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z 

częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej 

niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie – Wykonawca 

zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. 

Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane 

wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej. 

7. Dodatkowe wymogi stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca zobowiązany jest również w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do 

utworzenia na terenie Gminy Zbójno, wyposażenia i prowadzenia Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy 

Zbójno. Wykonawca wyposaży PSZOK po uzyskaniu stosownych uzgodnień i zezwoleń 

wymaganych przepisami prawa. PSZOK musi być wyposażone w pojemniki i kontenery 

do selektywnej zbiórki odpadów. W PSZOK Wykonawca będzie przyjmował: papier                  

i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, 

biodpady, odpady niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie                               

i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, odpady tekstyliów                     

i odzieży, popiół i odpady paleniskowe, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałe w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji o prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igly i strzykawki. Odbiór odpadów wskazanych w niniejszym punkcie 

następował będzie bez pobierania dodatkowej opłaty. Wykonawca obsługuje PSZOK raz 

w tygodniu w godzinach 10.00 – 14.00.  Do czasu zorganizowania zbiórki w PSZOK 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

na wskazaną przez Zamawiającego nieruchomość odpowiednie pojemniki lub inny sprzęt 

techniczny do odbioru odpadów, o jakich mowa w niniejszym punkcie celem zebrania i 

odbioru odpadów, które powinny trafić do PSZOK. 

b) Wykonawca prowadząc PSZOK zobowiązany jest do: 

- dostarczenia harmonogramu pracy PSZOK w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego, po 

uzyskaniu stosownych uzgodnień i zezwoleń wymaganych przepisami prawa; 

- umieszczenia w miejscu ogólnie dostępnym tablicy informacyjnej zawierającej dane 

Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu, wykaz rodzaju przyjmowanych odpadów 

komunalnych oraz dni i godziny pracy PSZOK); 

- prowadzenia rejestru przyjmowanych w PSZOK odpadów komunalnych, zawierających 

miedzy innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie 

ich dostarczenia do punktu, sposobie ich dalszego wykorzystania oraz potwierdzenia ich 

przekazywania; 

- utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK. 

C. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom: 

1.1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

1.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,                   

o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

1.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje                        

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie,                        

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub 



 

 
 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

1.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                            

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                           

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

D. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które 

wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji 

zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  

Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu pod warunkiem, że spełnione 

zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji 

zamówienia. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności, polegające na 

bezpośrednim fizycznym wykonywaniu usług, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

13.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,                      

o których mowa w art.29 ust.3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

a) usługi będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykaz pracowników Wykonawca składa                                    

u Zamawiającego w dniu podpisania umowy.  

b) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych – Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dowód, potwierdzający ich zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności wskazanych w punkcie 13.1. 

SIWZ, w szczególności: 

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 



 

 
 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

c) naruszenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę powyższych zobowiązań uprawnia 

Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej we „Wzorze 

umowy” lub do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po upływie dodatkowego 

terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. 

 

Część V pkt. 2.3)c otrzymuje brzmienie: 

c) Wykonawca dysponuje pojemnikami, kontenerami do gromadzenia odpadów w PSZOK 

- pojemnik – kontener otwarty o pojemności min.  6,0 m³ w ilości 1 szt. opisany na odpady 

budowlane i remontowe, 

- pojemniki, kontenery (mogą być siatkowane) o pojemności min. 5,0 m³ w ilości 3 szt. Każdy 

pojemnik odrębnie opisany z podziałem na poszczególne frakcje odpadów (opony, 

elektryczne i elektroniczne, wielkogabaryty), 

- specjalistyczne pojemniki – kontenery magazynowe, na odpady niebezpieczne                                

o pojemności min. 1,1 m³ w ilości 2 szt. opisane z podziałem na poszczególne frakcje 

odpadów (środki chemiczne, farby i lakiery oraz akumulatory) , 

- pojemnik otwarty o pojemności min. 1,1 m³ na bioodpady, 

- pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 1,1 m³ w ilości 4 szt na: 

•   tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

• papier i tektura, 

• szkło, 

• odpady odzieży i tekstyliów, 

- pojemniki zamykane od góry o pojemności min. 110 l, w ilości 4 szt. z przeznaczeniem                             

na przeterminowane lekarstwa, świetlówki, zużyte baterie oraz na odpady niekwalifikujące 

się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

   Pojemniki powinny charakteryzować się odpowiednia wytrzymałością mechaniczną, 

powinny być opisane. 

 

Część XII pkt 2.1) otrzymuje brzmienie: 

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2020 r. do godz.10:00. 

 

Część XII pkt 3.2) otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 grudnia 2020 r. o godz. 10:15.  

 

Załącznik nr 5. Projekt umowy otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. 

 

 

 

 

 


