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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Rzekuń

Numer ogłoszenia: 347778 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, tel.
29 7617301 w. 149, faks 29 7617302 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Rzekuń.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 1.  W  zamówieniu
uzupełniającym Zamawiający powierza do wykonania ten sam rodzaj usług objętych zamówieniem
podstawowym. 1) Charakterystyka Gminy Rzekuń: Powierzchnia gminy Rzekuń wynosi 13 570 ha;
Liczba  mieszkańców Gminy  Rzekuń  wynosi  9131  st.  na  05.05.2015r.  dane  według  złożonych
deklaracji.  Na terenie  gminy Rzekuń znajduje się  22 miejscowości,  w tym 2 587 gospodarstw
domowych  -  dane  według  złożonych  deklaracji.  W  zabudowie  jednorodzinnej  jest  2584
gospodarstw  domowych,  natomiast  w  3  budynkach  zabudowy  wielorodzinnej  znajdują  się  52
gospodarstwa domowe. 2) Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia Przedmiotem
zamówienia  jest  odbieranie  i  zagospodarowanie  (odzysk  lub  unieszkodliwienie)  wskazanych  w
opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzekuń,
na których zamieszkują mieszkańcy, 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, zgodnie
z zapisami z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013
roku poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego
Uchwałą  Sejmiku  Województwa  Mazowieckiego  nr 211/12  z  dnia  22  października  2012  r.  w
sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017
z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Rzekuń. 3) Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia.
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do: 1. Odbioru i zagospodarowania
każdej  ilości  odpadów  komunalnych  wytworzonych  i przekazanych  przez  właścicieli
nieruchomości  zamieszkałych,  położonych  na  terenie  gminy  Rzekuń,  zgodnie  z  ogólnie
obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  z  należytą  starannością,  jakiej  wymaga  się  od
profesjonalnego  przedsiębiorcy  świadczącego  usługi  w tym  zakresie.  Szacunkową  liczbę
nieruchomości,  z których będą odbierane odpady komunalne zawiera Tabela Nr 1 do SIWZ. 2.
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Wyposażenia na czas obowiązywania umowy nieodpłatnie w niezbędne urządzenia do gromadzenia
odpadów  z  terenu  nieruchomości  (pojemniki,  worki),  które  Wykonawca  ustawi  w  miejscach
gromadzenia  odpadów  wskazanych  przez  Zamawiającego.  Ilość  pojemników  i  worków,  które
zapewni  Wykonawca  w  ramach  umowy  szczegółowo  opisana  jest  w  punkcie  nr  9  ppkt  2.  3.
Wykonania  (przed  przystąpieniem  do  świadczenia  usług  na  okres  obowiązywania  umowy)
szczegółowego  harmonogramu  odbioru  odpadów  komunalnych  (w  formie  papierowej  i
elektronicznej  np.  kalendarz  w  formacie  A4)  z  poszczególnych  miejscowości  położonych  na
obszarze gminy Rzekuń zgodnego z częstotliwościami odbioru odpadów ustalonymi w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
oraz  ulotki  informacyjnej  dotyczącej  szczegółowych  zasad  i  wymogów  w  zakresie  segregacji
odpadów  (w  formie  papierowe  i  elektronicznej)  w  porozumieniu  z  Zamawiającym.  Szczegóły
dotyczące  treści  harmonogramu oraz  ulotki  informacyjnej  Wykonawca przedstawi najpóźniej  w
dniu  podpisania  umowy.  Po zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  przekaże
harmonogram oraz ulotki informacyjne każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej wraz z
przekazaniem pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych (ilość harmonogramów
oraz ulotek informacyjnych dostosowana do ilości nieruchomości zamieszkałych): a) dla zabudowy
jednorodzinnej  -  1  egzemplarz w formie papierowej  dla  każdego właściciela,  b)  dla  zabudowy
wielolokalowej - 1 egzemplarz w formie papierowej dla każdego zarządzającego nieruchomością,
jak również udostępni te treści na swojej stronie internetowej i eksponować je będzie przez cały
okres,  na  jaki  zostały  przygotowane.  Zamawiający  umieści  te  informacje  również  na  własnej
stronie internetowej.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zamieszczenia  w  harmonogramie
informacji  o  terminach  płatności  za  odbiór  odpadów  komunalnych  oraz  danych  kontaktowych
Koordynatorów z obydwu stron. 4. Nie mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli  nieruchomości  położonych na
terenie gminy Rzekuń. 5. Monitorowania, należytego wypełniania przez Właściciela nieruchomości
obowiązku  w zakresie  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  zgodnego  z  zasadami
ustalonymi  w  Regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Rzekuń  oraz  w
uchwale NR XXXVI/239/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie
gminy  Rzekuń  i  zagospodarowania  tych  odpadów.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  właściciel
nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady
komunalne.  Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest  niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail), lecz nie później
niż  w  ciągu  7  dni  od  dnia  zaistnienia  opisanej  sytuacji  i  dołączyć  do  zgłoszenia  niezbędną
dokumentację  w  formie  informacji  pisemnej  i  protokół  z  zaistnienia  takiego  zdarzenia.
Powiadomienie  powinno  zawierać  niezbędną  dokumentację  umożliwiającą  identyfikację
nieruchomości, np. wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych, adres nieruchomości, z której
odebrano odpady komunalne i zdjęcie fotograficzne w postaci papierowej lub cyfrowej na poziomie
świadczącym, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. 6. Ważenia wszystkich odebranych
odpadów komunalnych z terenu gminy Rzekuń na legalizowanej wadze. 7. Odbierania odpadów w
sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego - zapobiegania wysypywaniu się
odpadów  z  pojemników  i  worków  podczas  dokonywania  odbioru  i  przewozu,  a  w  przypadku
wysypania - zebrania odpadów leżących obok pojemników, worków lub altan śmietnikowych lub w
innych miejscach. 8. Ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników
do gromadzenia  odpadów  komunalnych  należących  do  właścicieli  nieruchomości  powstałych  z
winy Wykonawcy podczas odbioru odpadów komunalnych i do niezwłocznej bezpłatnej wymiany
pojemników w przypadku ww. sytuacji. 9. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich
spowodowane  w  trakcie  odbioru  odpadów  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca.  10.  W
uzasadnionych przypadkach, na które Wykonawca nie ma wpływu (złe warunki atmosferyczne-
zima, brak dojazdu), po uprzednim uzyskaniu zgody od Zamawiającego (w formie elektronicznej
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bądź fax.) dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu wskazanego w harmonogramie wywozu,
do  3-5  dni  bez  ponoszenia  konsekwencji  finansowych  przez  Wykonawcę.  11.  Zapewnienia
wykonania przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu
drogowym. 12. Dostarczania odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej
obsługi  w  przypadku  awarii  regionalnej  instalacji  oraz  poinformowania  o  tej  okoliczności
Zamawiającego.  4)  Wymagania  dotyczące  przekazywanej  dokumentacji  przez  Zamawiającego
w trakcie  realizacji  zamówienia  1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  okazania  na  żądanie
Zamawiającego  wszelkich  dokumentów  potwierdzających  wykonywanie  przedmiotu  umowy
zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, np. informacji z
zapisów systemu GPS w zakresie  wszystkich  tras  przejazdu pojazdów transportujących odpady
komunalne, miejsc zatrzymywania się pojazdów podczas odbioru odpadów sprzed nieruchomości,
jak również  wyładunku  odpadów  komunalnych.  Wyżej  wymienione  dane  Wykonawca  usługi
powinien  przechowywać  przez  cały  okres  trwania  umowy.  2.  Przedkładania  Zamawiającemu
comiesięcznych raportów w formie pisemnej  dotyczących ilości  i  rodzaju odebranych odpadów
komunalnych z terenu gminy Rzekuń. Informacje muszą zawierać również dane adresowe miejsc
odbioru  odpadów  komunalnych  oraz  kart  przekazania  odpadów  do  RIPOK-ów  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami.  Ponadto  Wykonawca  przedkłada  imienny wykaz  zmian  w  ilości  i
rodzaju  pojemników,  które  nastąpiły  w  danym  miesiącu.  3.  Niezwłocznego  przekazania
Zamawiającemu informacji  o  niezgodnym z  Regulaminem utrzymania  czystości  i  porządku  na
terenie gminy Rzekuń gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do
odbierania  w niewłaściwych pojemnikach bądź  też  w przypadku stwierdzenia  innych rodzajów
odpadów  zebranych  przez  właścicieli  nieruchomości  (w  tym  odpadów  niebezpiecznych  lub
pochodzących  z wykonywanej  przez  właściciela  nieruchomości  działalności  gospodarczej).
Informacja w postaci papierowej oraz elektronicznej powinna zawierać w szczególności: a) adres
nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania
czystości  i  porządku  na  terenie  gminy Rzekuń,  b)  zdjęcia  w  postaci  papierowej  lub  cyfrowej
dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy, c) dane pracowników Wykonawcy,
którzy stwierdzili fakt niezgodnego z Regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz
ewentualne  oświadczenie  przez  nich  przekazane.  4.  Sporządzania  półrocznych  sprawozdań  (w
wersji  papierowej  i  elektronicznej)  i przekazywania  ich  Wójtowi  Gminy  Rzekuń  zgodnie  z
wymogami art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.
1399 z późn. zm.) oraz spełniania wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia  15  maja  2012  r.  w  sprawie  wzorów  sprawozdań  o  odebranych  odpadach  komunalnych,
odebranych  nieczystościach  ciekłych oraz  realizacji  zadań z  zakresu gospodarowania  odpadami
komunalnymi  (Dz.  U.  z  2012,  poz.  630),  a  w  przypadku  zmiany  rozporządzenia,  zgodnie
z obowiązującymi  wzorami  druków. 5)  Wymogi dotyczące standardów sanitarnych dotyczących
wykonywania  przez  Zamawiającego  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
realizacji zamówienia uwzględniając wszystkie przepisy z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), w tym zgodnie z art. 9d ust. 1 i ust. 2
tej ustawy oraz spełniania wymagań zawartych 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  r.,  poz.122)  6)  Wymagania  dotyczące
zagospodarowania i przekazywania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych  będących  przedmiotem  zamówienia  1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zagospodarowania odpadów zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy
Rzekuń zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania, przekazywania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017
z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości
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i porządku na terenie gminy Rzekuń. 2. Wykonawca zobowiązany jest do osiągania odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji
odpadów komunalnych (papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła) oraz poziomów ograniczenia
masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do  składowania  w
poszczególnych latach wskazanych w: ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku  w  gminach  (Dz.U.  z  2013  roku  poz.  1399  z  późn.  zm.),  Rozporządzeniu  Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 645) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 676). 3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania
umowy przepisów prawnych, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2013 r. Poz. 21 z późn. zm.), b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku  w gminach  (Dz.U.  z  2013 roku poz.  1399 z  późn.  zm.),  c)  rozporządzenia  Ministra
Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 645) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r.,
poz.  676).  d)  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013r.  w  sprawie
szczegółowych  wymagań  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122); e) uchwały nr XXXVI/241/2013 Rady Gminy Rzekuń z
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy
Rzekuń.  7)  Sposób i  częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę usługi  1.
Wykonawca  zobowiązany jest  do  prowadzenia  zbiórki  odpadów komunalnych  z nieruchomości
zamieszkałych w sposób zgodny z terminami ich odbioru w porozumieniu z Zamawiającym (z
częstotliwościami  zgodnymi z  określonymi w Regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku na
terenie  gminy  Rzekuń  oraz  zgodnie  z  obowiązującą  klasyfikacją  odpadów)  z  podziałem  na
następujące  frakcje,  tj.:  -  odpady  komunalne  niesegregowane  (zmieszane)  zgromadzone  w
pojemnikach  lub workach  o minimalnej  pojemności  120 l,  wystawione  przez  właściciela
nieruchomości  przed  nieruchomość  lub  w  wyznaczonych  miejscach  odbioru  (np.  altanach
śmieciowych  w przypadku  nieruchomości  w  zabudowie  wielorodzinnej)  w  miejscu
umożliwiającym ich sprawny odbiór, odbierane zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, nie
rzadziej niż dwa razy w miesiącu w odstępach nie większych niż 18 dni pomiędzy odbiorami, -
odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe)  zgromadzone  w  pojemnikach  lub  workach  o minimalnej  pojemności  120 l
wystawione przez właściciela nieruchomości przed nieruchomość lub w wyznaczonych miejscach
odbioru (np. altanach śmieciowych w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej), w
miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, nie
rzadziej niż raz w miesiącu, - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny szkło (szkło białe,
kolorowe i mieszane) zgromadzone w pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności 120 l
wystawione przez właściciela nieruchomości przed nieruchomość lub w wyznaczonych miejscach
odbioru (np. altanach śmieciowych w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej), w
miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, raz na
kwartał.  -  odpady komunalne  ulegające  biodegradacji  w  tym odpady  opakowaniowe  ulegające
biodegradacji,  zgromadzone  w  pojemnikach  lub workach  o minimalnej  pojemności  120  l,
wystawione przez właściciela nieruchomości przed nieruchomość lub w wyznaczonych miejscach
odbioru (np. altanach śmieciowych w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej), w
miejscu  umożliwiającym  ich  sprawny  odbiór,  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem  odbioru,
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nie rzadziej  niż:  raz  w  miesiącu,  w  przypadku  nieruchomości  w  zabudowie  wielorodzinnej
nie rzadziej  niż  trzy razy w miesiącu,  2.  Odbierania  odpadów komunalnych  w  sposób:  ciągły,
niezakłócający spoczynku nocnego (w godzinach od 7.00 do 20.00), w terminach wynikających z
harmonogramu odbioru odpadów, pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów, w sposób
wykluczający  mieszanie  odpadów  zebranych  w  sposób  zmieszany  z  odpadami
wyselekcjonowanymi. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd
zastępczy o  zbliżonych  parametrach.  3.  Dodatkowy pojedynczy odbiór  odpadów  komunalnych
ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji z terenów
zabudowy  jednorodzinnej  w  każdym  miesiącu  tj:  STYCZEŃ,  LUTY  2016r.  W  przypadku
zaznaczenia  TAK  w  formularzu  ofertowym.  4.  Pojęcia  użyte  w  umowie  należy  interpretować
zgodnie ze znaczeniem nadanymi im ustawą o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach.  8)
Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych
1.1 Do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów zbieranych w
sposób selektywny oraz odpadów ulegających biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej mogą być
stosowane pojemniki lub worki  o minimalnej  pojemności 120 l.  Każda nieruchomość musi być
wyposażona w co najmniej jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne oraz co najmniej 1
pojemnik lub worek na odpady zbierane w sposób selektywny z przeznaczeniem na dany rodzaj
odpadów oraz pojemnik lub worek na odpady ulegające biodegradacji. 1.2 Wykonawca wyposaży
nieodpłatnie  każde  gospodarstwo  domowe  w  cenie  świadczonej  usługi  za  odbiór  i
zagospodarowanie odpadów komunalnych na czas trwania umowy w jeden pojemnik o pojemności
120  l  na  odpady  komunalne  niesegregowane  (zmieszane)  w  odpowiedniej  kolorystyce  lub
oznakowany napisem ZMIESZANE(w porozumieniu z Zamawiającym). Po zakończonym okresie
obowiązywania umowy Wykonawca usługi zabierze pojemniki , w które wyposażył gospodarstwo
domowe.  Wykonawca  wyposaży  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  zbierających  odpady
w sposób selektywny w worki na poszczególne rodzaje gromadzonych w nich odpadów, w ilości: -
1  szt.  na  jedno  gospodarstwo  domowe  na  frakcję  typu  (papier,  metal,  tworzywa  sztuczne,
opakowania wielomateriałowe), w odpowiedniej kolorystyce lub z napisem: np. SELEKTYWNE, -
1 szt.  na jedno gospodarstwo domowe na frakcję typu szkło, w odpowiedniej kolorystyce lub z
napisem: np. SZKŁO, - 1 szt. na jedno gospodarstwo domowe na odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, w odpowiedniej kolorystyce
lub z napisem: np. BIO. Pojemniki do gromadzenia odpadów dostarczone przez Wykonawcę muszą
być  w  stanie  sprawnym  technicznie,  czyste,  bez  uszkodzeń  mechanicznych,  o  standardowym
wymiarze i pojemności 120 l, oznakowane odpowiednim kolorem lub napisem o treści uzgodnionej
z Zamawiającym i stanowić własność Wykonawcy. Worki do gromadzenia odpadów dostarczone
przez Wykonawcę powinny być wykonane z materiału - folii polietylenowej LDPE, o pojemności
120  l,  odporne  na  rozerwanie  o grubości  minimalnej  co  najmniej  60  mikronów,  odporne  na
działanie  promieni  UV,  niskich  temperatur  i  środków chemicznych,  oznakowane  odpowiednim
kolorem lub z napisem odpowiadającym określonemu rodzajowi gromadzonych w nich odpadów o
treści uzgodnionej z Zamawiającym. 3. Wykonawca wyposaży w dostateczną ilość pojemników,
worków oraz harmonogram i ulotki w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia - każdy zgłoszony
przez Zamawiającego nowy punkt odbioru odpadów komunalnych. 4. Wykonawca pozostawi przy
wejściu na nieruchomość komplet nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych
odpadów  komunalnych  w  ilości  odpowiadającej  liczbie  odebranych  worków.  W  przypadku
zwiększonej ilości wytwarzanych odpadów gromadzonych selektywnie - wyposaży w odpowiednią
ilość (ale nie więcej niż 1 szt. miesięcznie) worków z przeznaczeniem na dany rodzaj odpadów na
dodatkowe zgłoszenie przez właściciela nieruchomości - zgłoszenie i odbiór worków w siedzibie
Wykonawcy.  5.  Wykonawca  wyposaży  dodatkowo  w  pojemniki  do  gromadzenia  odpadów
komunalnych  zbieranych  w  sposób  zmieszany  lub  selektywny  o  pojemności  120  l  (w  formie
dzierżawy lub zakupu nowego) w przypadku zwiększonej ilości zapotrzebowania przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych każdorazowo według indywidualnego zamówienia przez właściciela
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nieruchomości.  Rozliczenie Wykonawcy za wydzierżawienie lub zakup dodatkowego pojemnika
nastąpi poza umową - bezpośrednio z właścicielem nieruchomości składającym zamówienie na ww.
urządzenia.  6.  Wykonawca  wyposaży  miejsca  (altany)  gromadzenia  odpadów  komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w niezbędne pojemniki do zbierania
poszczególnych  rodzajów  odpadów  komunalnych  zbieranych  w  sposób  selektywny  w  ramach
nieodpłatnej dzierżawy lub użyczenia na cały okres obowiązywania umowy. Ich liczba i wielkość
powinna  być  dostosowana  do  ilości  gromadzonych  odpadów  komunalnych.  Zamawiający
przewiduje  utworzenie  dwóch  miejsc  gromadzenia  odpadów  komunalnych.  Pierwszy  w
miejscowości Rzekuń, wyposażonych w co najmniej 4 pojemniki o pojemności minimalnej 1 100 l
każdy  na  daną  grupę  odpadów  komunalnych,  drugi  natomiast  w  miejscowości  Laskowiec,
wyposażony  w  2  pojemniki  o  pojemności  minimalnej  1 100  l  na  odpady  zmieszane.  Odbiór
odpadów komunalnych będzie  odbywał  się  w terminach ustalonych  w harmonogramie  odbioru
odpadów uwzględniając  częstotliwości  odbioru  ustalone  w  Regulaminie  utrzymania  czystości  i
porządku  na  terenie  gminy  Rzekuń  w  porozumieniu  z  Zamawiającym.  Liczba  pojemników  i
sposobu odbioru może ulec zmianie w czasie trwania umowy. 7. Fakt przekazania pojemników i
worków  oraz  harmonogramu  i  ulotek  właścicielowi  nieruchomości  Wykonawca  przedłoży
Zamawiającemu w formie potwierdzeń od właścicieli nieruchomości opatrzonych datą i podpisem
właściciela  bądź  jego  przedstawiciela.  W przypadku  niemożności  spełnienia  tego  warunku  z
przyczyn  niezależnych  od Wykonawcy  wskaże  on  Zamawiającemu  te  przyczyny  na  piśmie  i
udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas
i przebieg trasy pojazdów takich jak kartograf czy GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy
należy uznać w szczególności co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod
wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3-dniowych w godz. 7.00-20.00. 9) Szczegółowe
dane  charakteryzujące  zamówienie  1.  Na  terenie  gminy Rzekuń  znajdują  się  22  miejscowości.
Liczba  budynków  mieszkalnych  położonych  na  obszarze  gminy  Rzekuń  wynosi  2515,  w  tym
gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej  2463, w zabudowie wielorodzinnej  52 wg
danych  z  ewidencji  ludności.  Liczba  budynków jednorodzinnych  2515 wg danych z  ewidencji
ludności.  Dane  na  podstawie  złożonych  deklaracji:  2  587  punktów  odbioru  odpadów  (stan  na
04.05.2015)  Liczba  budynków wielorodzinnych 4 (52 gospodarstwa domowe)  Liczba  punktów,
które  zadeklarowały  zmieszany  sposób  przekazywania  odpadów  komunalnych  -  994  Liczba
punktów, które zadeklarowały selektywny sposób przekazywania odpadów komunalnych - 1 593
Liczba punktów, które będą objęte systemem zbiórki odpadów biodegradowalnych - 125 (stan na
04.05.2015).  Szacunkowa  ilość  odebranych  odpadów  komunalnych  zmieszanych  w  roku  2014
ustalona  na  podstawie  kwartalnych  sprawozdań  składanych  przez  firmy  wpisane  do  rejestru
działalności  regulowanej  na  terenie  gminy  Rzekuń  wynosi  1  285,3  Mg;  Szacunkowa  ilość
odebranych  odpadów komunalnych  zbieranych  w sposób  selektywny w roku  2014  ustalona  na
podstawie  kwartalnych  sprawozdań  składanych  przez  firmy  wpisane  do  rejestru  działalności
regulowanej  na  terenie  gminy Rzekuń wynosi:  -  opakowania  z  papieru  i  tektury:  16,85  Mg;  -
opakowania z tworzyw sztucznych: 19,7 Mg; - opakowania ze szkła: 81,58 Mg; - zmieszane odpady
opakowaniowe:  45,8  Mg  -  odpady  kuchenne  ulegające  biodegradacji:  11,38  Mg  -  odpady
wielkogabarytowe: 7,1 Mg Razem: 182,41 Mg Należy brać pod uwagę fakt, iż podane powyżej
wielkości  stanowią  łącznie  ilość  odebranych  odpadów  komunalnych  w  2014  r.,  zarówno  z
gospodarstw  domowych  jak i  firm,  instytucji  i  innych  podmiotów  prowadzących  działalność
gospodarczą,  które  nie są objęte  przedmiotem  zamówienia.  Podane  powyżej  dane  stanowią
wielkości orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tych danych, gdyż wielkości
te  mogą  ulec  zmianie  w  ciągu  okresu  realizacji  zamówienia.  Ilość  punktów odbioru  odpadów
komunalnych  oraz  ilość  przekazanych  odpadów  komunalnych  zależna  jest  od  ilości  deklaracji
złożonych  przez  mieszkańców  zamieszkujących  gminę  Rzekuń  i  może  ulec  zmniejszeniu  lub
zwiększeniu.  W trakcie  trwania okresu realizacji  zamówienia przewiduje się wzrost  lub spadek
liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców na terenie gminy Rzekuń do 10 %. 2)
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Liczba i rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych: Pojemnik o pojemności 120
l - 1 szt. X 2 584 = 2 584 szt. wg ilości punktów odbioru odpadów. Worki o pojemności 120 l - 1
szt.  miesięcznie na odpady zbierane w sposób selektywny - (papier,  metal,  tworzywa sztuczne,
opakowania  wielomateriałowe)  2  miesięcy x  1  592 punktów deklarujących  selektywną  zbiórkę
odpadów = 3184 szt. Worki o pojemności 120 l - 1 szt. raz na kwartał na odpady zbierane w sposób
selektywny - szkło - 1 kwartały x 1 592 punktów deklarujących selektywną zbiórkę odpadów =
1592  szt.  Worki  o  pojemności  120  l  -  1  szt.  miesięcznie  +  dodatkowe  odbiory  na  odpady
biodegradowalne  -  125  gospodarstw  domowych  wyrażających  chęć  objęcia  nieruchomości
systemem  odbioru  odpadów  ulegających  biodegradacji  x  4  odbiory  =  500  szt.  Pojemnik  o
pojemności 1100 l - 6 szt. Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, z których odbierane będą
odpady  zmieszane,  jak  również  adresy  nieruchomości,  których  właściciele  nieruchomości
zadeklarowali  selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,  w tym miejsc gromadzenia odpadów
komunalnych - altan (w zabudowie wielorodzinnej), Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie
nie później niż do dnia 01 stycznia 2016 roku. Zamawiający zastrzega, mając na uwadze możliwe
ruchy migracyjne  ludności  na  terenie  gminy Rzekuń,  że  wykaz nieruchomości,  który przekaże
Wykonawcy w trakcie trwania umowy może ulegać zmianie pod względem liczby obsługiwanych
nieruchomości zamieszkałych do 10 %, bez zmiany warunków wynagrodzenia..

II.4)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 90.50.00.00-2,  90.51.20.00-9,  90.51.40.00-3,
90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

• 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu

1.Zamawiający  przy  ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym  zadania  ,Odbieranie  i
zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Rzekuń w zakresie usługi polegającej Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z  nieruchomości,  na których zamieszkują  mieszkańcy w Gminie
Rzekuń, jak również w podpisanej umowie z Wykonawcą na powyższe zadanie podstawowe
przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1. pkt. 6
ustawy  Pzp.  2.  Zgodnie  z  art.67  ust.1  pkt  6.  ustawy  Pzp.  a)  Zamawiający  udzielając
Wykonawcy  w  dniu  10.06.2015  zamówienia  podstawowego  mógł  w  ciągu  3  lat  tj.do
10.06.2018 r. podpisać umowę na usługi uzupełniające. Planowane udzielenie zamówienia
uzupełniającego  Zamawiający  przewidział  do  29.02.2016r.  b)Zamówienie  uzupełniające
udzielone  będzie  dotychczasowemu  Wykonawcy,  któremu  Zamawiający  udzielił
zamówienia podstawowego. c) Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy kwoty
50  %  zamówienia  podstawowego  tj,  kwoty  186.014,08  zł  netto  .  c)  W  zamówieniu
uzupełniającym  Zamawiający  powierza  do  wykonania  ten  sam  rodzaj  usług  objętych
zamówieniem podstawowym. d) Usługi w zamówieniu uzupełniającym będą wykonywane
jako kontynuacja usług objętych zamówieniem podstawowym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA
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• MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul.Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka,
kraj/woj. mazowieckie.

Bożena Jaskólska

Sekretarz Gminy Rzekuń
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