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Of.Stutthofu, (nieparzyste numery), Ogrodowa, Okólna, Pawła Miotk, Piaskowa, Piękna, 

Podgórna, Pomorska, Poprzeczna, Por. Bernarda Michałki, Remusa, Robakowska, 

Robotnicza, Rotmistrza Pileckiego, Rybacka, Rzeczna, Rzepczyńskiego, Słoneczna, 

Sobieskiego, Starowiejska, Stolema, Strażacka, Szkolna, Wejhera, Wiśniowa, Wolna, 

Wspólna, Wschodnia, Zacisze, Zakątna, Zbigniewa Herberta, Zgody, Zielona, Żeromskiego, 

Żołnierzy Niezłomnych) - odbiór odpadów jednorazowo w ciągu jednego dnia, 

3) Kębłowo – odbiór odpadów jednorazowo w ciągu jednego dnia, 

4) Barłomino, Wyszecino, Tępcz, Kochanowo, Zelewo i Zielnowo – odbiór odpadów 

jednorazowo w ciągu jednego dnia, 

5) Robakowo, Dąbrówka, Sychowo, Milwino - odbiór odpadów jednorazowo w ciągu 

jednego dnia.  

3. W terminie do dnia 1 grudnia w okresie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w formie 

papierowej i elektronicznej, z tym, że pierwszy harmonogram na rok kalendarzowy 2023, należy 

dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminie ustalonym przez Strony 

umowy. 

4. Po zatwierdzeniu harmonogramu  przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

wydrukowania i dystrybucji harmonogramu (w formie papierowej dwustronnej ulotki) wśród 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych do dnia 31 grudnia w okresie trwania umowy, na swój 

koszt, również w przypadku ewentualnych jego zmian oraz konieczności kontynuacji na kolejny 

okres. Pierwszy harmonogram na rok kalendarzowy 2023, należy dostarczyć wszystkim 

właścicielom zamieszkałych nieruchomości w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

5. Wykonawca winien być w stanie udowodnić skuteczne dostarczenie dla nieruchomości  w/w 

harmonogramu, na każde żądanie Zamawiającego. 

6. Harmonogram należy zaprojektować w formie papierowej, dwustronnej, kolorowej ulotki na 

papierze kredowym formatu A4. Na jednej stronie ulotki winny znajdować się w szczególności: 

daty odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, informacje o godzinach odbioru, 

miejscowościach objętych datami odbioru (w tym ulicach) i numery telefonów do Zamawiającego 

i Wykonawcy. Na drugiej stronie ulotki winny znajdować się szczegółowe zasady segregacji 

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przez mieszkańców, wraz ze wskazaniem jakie 

rodzaje odpadów należy umieszczać w poszczególnych pojemnikach/workach, a czego nie wolno 

wrzucać do pojemnika/worka.  

7. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej i uzgodnienia z Zamawiającym. 

8. Harmonogram należy tak opracować by odbiór odpadów następował poza dniami wolnymi od 

pracy (niedziele i święta) oraz poza godzinami nocnymi (22.00- 6.00). 

9. Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór odpadów był regularny i powtarzalny, 

co ułatwi mieszkańcom przygotowanie i wystawienie odpadów do odbioru. Harmonogram należy 

tak opracować by odbiór zmieszanych odpadów komunalnych , popiołu  i odpadów BIO 

kuchennych (realizowany jeden raz na dwa tygodnie) odbywał się dla danej nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy, zawsze w ten sam dzień tygodnia (np. w poniedziałki)- wszystkie 

3 frakcje tego samego dnia, a odbiór pozostałych odpadów selektywnie zebranych- papieru, 

tworzyw sztucznych i metali, szkła oraz odpadów zielonych (realizowany jeden raz na miesiąc) 

odbywał się dla danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zawsze w ten sam dzień 
miesiąca (np. pierwszy piątek miesiąca)- wszystkie 4 frakcje tego samego dnia. W przypadku gdy 

wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, Wykonawca 

odbierze odpady w dniu, następującym po dniu wolnym. 

10. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszystkich nowych ulicach, na których w trakcie 

trwania umowy zamieszkają mieszkańcy, w celu ujęcia tych ulic w harmonogramach na kolejne 

lata 2023, 2024 i 2025. 
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VI. Wymagania dotyczące organizacji usługi odbierania odpadów komunalnych. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów komunalnych pochodzących     

z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez  

Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbierania przez Wykonawcę odpadów komunalnych 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, wspólnie z odpadami pochodzącymi                     

z nieruchomości niezamieszkałych (w tym od firm) lub odpadami pochodzącymi z innej gminy. 

3. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi odbierania odpadów 

komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

5. Wykonawca dokona odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 

niezależnie od warunków atmosferycznych (np. zimowe warunki pogodowe) bez roszczenia         

z tego tytułu dodatkowych należności. 

6. Wykonawca dokona odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 

również w przypadku utrudnień spowodowanych np. remontem dróg, trudnością z dojazdem na 

posesję itp.,  bez roszczenia z tego tytułu dodatkowych należności. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi odbioru odpadów niezwłocznie po zgłoszeniu 

reklamacji z tego tytułu niezależnie od tego, że będzie zobowiązany zapłacić karę umowną  z 

tego tytułu. 

8. Wykonawca wyposaży w odzież ochronną pracowników zajmujących się usługą odbioru 

odpadów komunalnych. Preferowane jest umieszczenie na odzieży ochronnej logo Wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na 

mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałych w trakcie usługi odbioru odpadów komunalnych. 

10. Jeśli podczas zbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy 

pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązuje się do naprawienia lub 

wymiany pojemników na swój koszt, a na czas naprawy do zapewnienia pojemników 

zastępczych. 

 

 

VII. Wymagania dla Wykonawcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości      
zamieszkałych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) do 

spełnienia następujących wymagań w zakresie: 

1) posiadania wyposażenia (pojazdy i urządzenia) umożliwiającego odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie jego odpowiedniego stanu 

technicznego oraz utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego: 

a) pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych powinny być trwale i czytelnie 

oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem 

telefonu Wykonawcy. 

b) pojazdy muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne 

badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. 


