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Załącznik nr 1b do SWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu  

i zagospodarowania odpadów komunalnych z lokalizacji:  

część nr 2 - budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy  

ul. Warszawskiej 109 (SEKTOR Kortowo). 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia 

zagospodarowanie:  

1) zmieszanych odpadów komunalnych,  

2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: 

− papier - w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru  

i odpady opakowaniowe z tektury,  

− metale i tworzywa sztuczne - w tym odpady metali, odpady opakowaniowe  

z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

− szkło - w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła  

3. Usługa obejmuje:  

1) zapewnienia ciągłości świadczenia usługi systematycznego wywożenia 

odpadów, nie powodując ich zalegania,  

2) utrzymania będących własnością Wykonawcy pojemników oraz innych 

urządzeń służących do składowania odpadów komunalnych zmieszanych, 

papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła we właściwym stanie higienicznym 

i technicznym,  

3) ponownego ustawienia pojemników po dokonaniu wywozu odpadów na 

właściwe miejsce lokalizacji,  

4) usuwanie odpadów wokół pojemników w przypadku nieterminowego 

wykonania usługi lub w przypadku wydostania się odpadów z pojemników  

w trakcie ich przeładunku,  

5) zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

Część nr 2 - świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu  

i zagospodarowania odpadów komunalnych z Zakładu Higieny Weterynaryjnej  

w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 (sektor – Kortowo): 

1) Odpady niesegregowane(zmieszane), kod: 20 03 01 

odbiór – 1 raz w tygodniu: 2 pojemniki o pojemności 1,1m³ przeznaczone do 

gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  

2) Odpady segregowane papier, kod: 15 01 01, 

odbiór – co 2 tygodnie: 1 pojemnik o pojemności 1,1 m³ na odpady 

segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury,  

3) Odpady segregowane metale i tworzywa sztuczne, kod: 15 01 06, 

odbiór – co 2 tygodnie: 1 pojemnik o pojemności 1,1 m³ na odpady 

segregowane przeznaczony do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych,  

4) Odpady segregowane szkło, kod: 15 01 07,  

odbiór – co 2 tygodnie: 1 pojemnik o pojemności 0,24 m³ na odpady 

segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła. 
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5. Przedstawiciele Stron ustalą terminy wywozu odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych) i segregowanych, z tym, że: 

1) Odbiór odpadów, powinien przypadać na te same dni tygodnia w ciągu całego 

roku. 

2) Odbiory odpadów, które realizowane są co 2 tygodnie, powinny przypadać w ten 

sam dzień miesiąca (np. pierwszy piątek miesiąca). 

3) Odbiór odpadów z obiektów Zamawiającego realizowany będzie w dni robocze od 

godziny 7:30 do 17:00 dniach/godzinach ustalonych przez Strony.  

4) W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy 

Wykonawca uwzględni odbiór w pierwszym dniu roboczym następującym po 

dniu wolnym od pracy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ilości i rodzajów pojemników,  

o których mowa w ust. 4. 

7. Wykonawca ustawi pojemniki w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego 

(dotychczas zlokalizowanych).  

8. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja  

2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 

odpady zabiera się: 

1) frakcję odpadów, w której skład wchodzą odpady z papieru, w tym odpady  

z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych 

napisem „Papier”.  

2) frakcję odpadów, w której skład wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 

zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”.  

3) frakcje odpadów, w których skład wchodzą odpady metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, 

oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.  

Uwaga: Informacje nt. kolorów pojemników do selektywnej zbiórki określone są  

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn, 

dostępnym na stronach umolsztyn.bip.gov.pl oraz czysty.olsztyn.eu.  

9. Zamawiający nie dopuszcza stosowania pojemników ażurowych. 

10. Pojemniki, o których mowa w ust. 4, mogą być pokryte kolorami i napisami,  

o których mowa odpowiednio w ust. 4 tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% 

zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników. 

11. Pojemniki, w których będą zbierane odpady muszą umożliwiać ich zbieranie  

w sposób zapewniający zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem ich jakości. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

1) utrzymywanie pojemników, w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym  

i porządkowym, w tym: 

• okresowe mycie i dezynfekcję pojemników wewnątrz i na zewnątrz 

(przynajmniej dwa razy w roku, w odstępach 4-6 – miesięcznych), 

• za naprawę i wymianę uszkodzonych pojemników, 

2) za uprzątnięcie, w tym zamiecenie bezpośredniego otoczenia, każdorazowo 

podczas wykonywania usługi, 

3) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem, rozwianiem (np. 

siatką) lub wyciekiem w trakcie transportu. W przypadku rozwiania 
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/wysypania/ wycieku cieczy z komory pojazdu lub pojemnika Wykonawca 

zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia skutków zaistniałych zdarzeń,  

4) do realizacji usług w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia  

w ruchu drogowym oraz niedogodności dla Zamawiającego. 

13. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy gwarantuje: 

1) posiadanie pojazdów umożliwiających odbieranie odpadów komunalnych od 

Zamawiającego oraz zapewnienie ich odpowiedniego stanu technicznego, 

2) spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, 

3) zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-

transportowej,  

zgodnie z warunkami określonymi 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). 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu spowodowanych szkód 

podczas realizacji usługi i jest zobowiązany do ich usunięcia i zabezpieczenia 

roszczeń osób/podmiotów poszkodowanych (w przypadkach: wycieku oleju  

z pojazdu, uszkodzenia chodników, krawężników, terenów zielonych, bramy, 

ogrodzenia, uszkodzenia pojazdów służbowych, itp.) 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za skutki 

zdarzeń wynikających z realizacji umowy lub za brak podjęcia działań, do których 

był zobowiązany umową.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Lidia Obrębska  

Marzena Liebiedź  

Dnia: 22.11.2021 r.  
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