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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych” 

 
 
1. Przedmiot zamówienia. 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych selektywnie o kodach: 

a) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 

b) 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 

c) 15 01 07 – opakowania ze szkła 

d) 20 01 01 – papier i tektura 

e) 20 01 02 – szkło 

f) 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

g) 20 01 02 – odpady ulegające biodegradacji 

h) 20 03 011 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

i) 20 03 012 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 9zaw. Popioły i odpady 

biodegradowalne) 

j) 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 

1.2. Odbiór odpadów będzie realizowany z siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania sp. z o.o. do instalacji do przetwarzania odpadów wskazanej przez 

Wykonawcę. Siedziba spółki znajduje się w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37. 

 

2. Szacunkowa masa odpadów do zagospodarowania.  

 

1. Minimalna ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy w 

ramach realizacji zamówienia wynosi: 

a) odpady o kodzie 15 01 01 – 90 Mg 

b) odpady o kodzie 15 01 06 – 450 Mg 

c) odpady o kodzie 15 01 07 – 100 Mg 

d) odpady o kodzie 20 01 01 – 70 Mg 

e) odpady o kodzie 20 01 02 – 270 Mg 

f) odpady o kodzie 20 01 99 – 800 Mg 

g) odpady o kodzie 20 02 01 – 1900 Mg 

h) odpady o kodzie 20 03 011 – 1500 Mg 

i) odpady o kodzie 20 03 012 – 900 Mg 

j) odpady o kodzie 20 03 07 – 80 Mg 

2. Wskazana w pkt 5 ilość odpadów jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. przekazania większej ilości odpadów będących 

przedmiotem zamówienia (do 50% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od 

faktycznych potrzeb i ilości.  

3. Maksymalna ilość odpadów, które mogą zostać przekazane do przetworzenia Wykonawcy 

w ramach realizacji zamówienia wynosi: 

a) odpady o kodzie 15 01 01 – 135 Mg 

b) odpady o kodzie 15 01 06 – 675 Mg 

c) odpady o kodzie 15 01 07 – 150 Mg 

d) odpady o kodzie 20 01 01 – 105 Mg 
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e) odpady o kodzie 20 01 02 – 405 Mg 

f) odpady o kodzie 20 01 99 – 1200 Mg 

g) odpady o kodzie 20 02 01 – 2850 Mg 

h) odpady o kodzie 20 03 011 – 2250 Mg 

i) odpady o kodzie 20 03 012 – 1350 Mg 

j) odpady o kodzie 20 03 07 – 120 Mg 

 

3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z:  

 

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

z 2022 r. poz. 1297 t.j. z późn. zm.); 

3.2. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.  699 t.j. z późn. zm.) 

oraz aktami prawnymi wydanymi na ich podstawie. 

 

4. Termin realizacji zamówienia 

 

4.1. rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. 

4.2. okres realizacji umowy 12 miesięcy 

 

5. Transport odpadów. 

 

5.1. Transport odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego bezpośrednio do miejsca 

przetwarzania, tj. instalacji wskazanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 

5.2. Odpady dostarczane będą luzem lub w workach transportem Zamawiającego: 

kontenerami/samochodami bezpylnymi przystosowanymi do odbioru i transportu 

odpadów; 

5.3. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze 

Wykonawcy. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego; 

5.4. Ilość odpadów ma być każdorazowo wpisywana i potwierdzana w dokumentach 

Zamawiającego (kwicie wagowym, karcie drogowej lub innym dokumencie) do każdego 

pojazdu; 

5.5. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą 

elektroniczną zestawienie wagowe przyjętych odpadów, a w terminach określonych 

prawem informacje o sposobie ich zagospodarowania.  

 

6. Miejsce i częstotliwość odbioru odpadów: 

 

6.1. Dojazd do miejsca odbioru i teren rozładunku odpadów powinien być utwardzony tak, aby 

pojazdy Zamawiającego miały możliwość rozładunku niezależnie od warunków 

atmosferycznych; 

6.2. Miejsce rozładunku powinno być należycie zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych; 

6.3. Wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów w dni robocze w godzinach od 6:00 do 17:00. 

W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach i 

godzinach, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy Stronami; 

6.4. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia i umożliwienia rozładunku dostarczonych 

odpadów objętych przedmiotem zamówienia bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 

30 minut od momentu przyjazdu na instalację. Rozładunek odpadów będzie się odbywał 

w miejscu ich przetwarzania, tj. instalacji wskazanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie; 



Załącznik Nr 9 do SWZ 

3 
Zagospodarowanie odpadów komunalnych 

6.5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach, przestojach w 

przyjmowaniu ww. odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach 

wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie 24 godzin od momentu 

zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, postojów. 

 

7. Ewidencja i rozliczanie odpadów: 

 

7.1. Każda faktycznie dostarczona przez Zamawiającego, ilość odpadów będzie 

ewidencjonowana przez Wykonawcę. Ewidencja będzie zawierać: ilość odpadu, nr 

rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpad, określony kod odpadu oraz datę 

dostarczenia odpadów; 

7.2. Potwierdzeniem przyjęcia odpadów będzie karta przekazania odpadów potwierdzona w 

systemie ewidencyjnym BDO; 

7.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone 

obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach 

wskazanych w tychże przepisach; 

7.4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień ustnych oraz pisemnych, a także 

okazania do wglądu oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w szczególności kwitów 

wagowych, o których mowa w  ust. 1 pkt 1.4. i przedłożenia ich kopii potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem, a Wykonawca zobowiązany jest do przekazania żądanych 

informacji i dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

2 dni robocze. 

 

8. Rozliczanie zadania. 

 

8.1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia odbywać 

się będzie w okresach miesięcznych, 

8.2. Faktura powinna zawierać ilość i rodzaj odpadu oraz cenę jednostkową jego 

zagospodarowania. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace będzie 

uprzednie rozliczenie ilości odebranych odpadów na podstawie kart ich przekazania, 

8.3. Do faktury Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć miesięczny raport z ilością odpadów 

przyjętych do zagospodarowania wraz z Kartami przekazania odpadów. Raporty, o którym 

mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 14 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu rozliczeniowym, 

8.4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z pkt 8.2. Wykonawca oświadcza, iż 

rachunek bankowy wskazany na fakturze jest dostosowany do dokonywania zapłaty 

zgodnie z zasadami podzielonej płatności, 

8.5. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych zakresem 

zamówienia wytworzonych w okresie jego realizacji,  

8.6. Wynagrodzenie będzie iloczynem faktycznej liczby Mg odebranych odpadów tej frakcji, 

zgodnie z kartami przekazania odpadów oraz ceny jednostkowej za odbiór 1 Mg tej frakcji 

odpadów wskazanej w ofercie, 

8.7. Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywista masa odpadów 

komunalnych dostarczonych do zagospodarowania na podstawie niniejszej umowy może 

różnić się od masy szacunkowej (w Mg) określonej przez Zamawiającego,  
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8.8. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia 

usługi, zgodnie z zasadami podzielonej płatności, na podstawie dostarczonej prawidłowo 

wystawionej faktury VAT wraz z miesięcznym raportem. 

 

9. Wymagania prawne i środowiskowe dotyczące zagospodarowania odpadów. 

 

9.1 Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, zobowiązany jest  do osiągnięcia poziomu ograniczenia odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Brak 

udokumentowania osiągnięcia poziomu uznany zostanie za brak osiągnięcia tego 

poziomu przez Wykonawcę. 

9.2 Obliczenia poziomów, o których mowa w pkt 4.1. należy wykazać na podstawie 

obowiązujących przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym 

obowiązujących aktów wykonawczych w tym zakresie. 

9.3 Wykonawca odpowiada za: 

9.3.1. Zapewnienie, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa: 

a) zagospodarowania odpadów w procesach odzysku (R) i/lub unieszkodliwiania 

(D), 

b) postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, 

c) prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z przepisami; 

9.3.2. Informowanie o sposobie postępowania w przypadku odmowy przyjęcia odpadów 

przez instalacje; 

9.3.3. Sporządzenie sprawozdań miesięcznych i przekazywanie ich w formie pisemnej 

oraz na nośniku danych w formie elektronicznej w formacie .pdf do Zamawiającego 

w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego świadczenia 

usługi w przypadku sprawozdań miesięcznych. 

9.3.4. Zapewnienie Zamawiającemu prawa do wglądu w oryginały dokumentów: 

a) KPO/KPOK,  

b) KEO/KEOK,  

c) kwity wagowe,  

d) oświadczenie instalacji o wytworzonych odpadach oraz przekazanych do 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz przekazanych do 

składowania bądź termicznego przekształcenia,  

lub zapewnienie kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność. 

9.4. Integralną część sprawozdań miesięcznych stanowią: 

9.4.1. Raport ilości dostarczonych odpadów zawierający między innymi datę, godzinę 

wjazdu i wyjazdu pojazdu, nr rejestracyjny, rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę 

podmiotu dostarczającego odpady objęte przedmiotem zamówienia, wagę brutto, 

wagę tarę, wagę netto, tj. ilość dostarczonych odpadów, nr kwitu wagowego, nr 

zadania, nr KPO/KPOK przypisany do nr kwitu wagowego. Raport należy przekazać 

w formie pisemnej podpisanej przez Wykonawcę lub w formie elektronicznej w 

formacie .pdf.  

9.4.2. Karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK), karty przekazania odpadów 

(KPO), przekazywane w formie elektronicznej w formacie .pdf, z zastrzeżeniem, że 

informacje zawarte w KPOK/KPO nie mogą być zanonimizowane. Nazwa pliku „pdf” 

powinna odpowiadać numerowi KPOK/KPO nadanemu przez system BDO. 

9.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił zagospodarowanie selektywnych 

odpadów biodegradowalnych będących przedmiotem zamówienia w instalacji własnej. 
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Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wyłącznie 

w pozostałym zakresie. 

9.6. Przetwarzanie odpadów biodegradowalnych zebranych w sposób selektywny nie może 

być realizowane poza instalacjami i urządzeniami (art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r.  o odpadach Dz.U. z 2020 r., poz. 797 t.j. ze zm.). 

9.7. Zagospodarowanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia powinno być 

wykonywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 t.j. ze zm.).  

 

10. Istotne informacje dla Zamawiającego. 

10.1. Szczegółowe zasady współpracy, prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

zawiera projekt umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ). 

 

 

 

 

 


