
Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego nr IiR.271.2.3.2018 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanym dalej 

PSZOK na terenie gminy Głuszyca. 

PSZOK musi spełniać następujące warunki: 

1. Nieruchomość, na której zostanie utworzony PSZOK, stanowi własność Wykonawcy lub 

Wykonawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością (na dzień złożenia oferty), 

2. Zlokalizowany będzie na terenie miasta Głuszyca lub w odległości nie większej niż 5 km od granic 

miasta. 

3. Lokalizacja ma umożliwiać dojazd dla mieszkańców oraz samochodów przeznaczonych do odbioru 

odpadów komunalnych. Na terenie PSZOK powinny znajdować się przynajmniej dwa miejsca 

parkingowe dla samochodów osobowych i co najmniej jedno miejsce przeznaczone do rozładunku. 

4. Ponadto do 30 dni po podpisaniu umowy teren PSZOK będzie musiał spełniać następujące 

wymagania: 

1) teren ogrodzony, oświetlony, utwardzony, wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające 

zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ww. 

punktu, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami m.in. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz.U.2017.1566). 

2) teren ma być wyposażony w zamykane szczelne pojemniki i kontenery oraz wiaty osłaniające, 

które zabezpieczą zebrane odpady komunalne (o kodach 200121, 200123, 200135, 200136) 

przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt – w ilości zapewniającej 

przyjęcie wszystkich przewidzianych systemem frakcji odpadów komunalnych dostarczonych 

przez mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami; kontenery zostaną zapewnione 

przez podmiot zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Głuszyca, 

3) magazynowanie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny, uniemożliwiający 

zmieszanie różnych rodzajów odpadów, nie powodujący skażenia lub zanieczyszczenia 

środowiska ani uciążliwości zapachowych, 

4) posiadać odpowiedniej wielkości plac manewrowy pozwalający na swobodny dostęp pojazdów 

dowożących, jak i też wywożących odpady, 

5) zapewnienie ciągłej obsługi punktu w godzinach otwarcia wraz z zabezpieczeniem 

pomieszczenia socjalnego o wielkości odpowiadającej ilości osób zatrudnionych, 

wyposażonego w sanitariat, energię elektryczną, bieżącą wodę i ogrzewanie, 

6) lokalizacja musi być zgodna m.in. z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, 

przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż. 

 

5. Wykonawca jest obowiązany w związku z realizacją zadania do: 

1) Posiadania stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 

PSZOK. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydaje się po 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie 



zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jeżeli są wymagane. 

2) Ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem PSZOK 

3) Zapewnienie pracy punktu w wymiarze minimum dziennie 6 godzin w dni od poniedziałku do 

piątku i 5 godzin w soboty (szczegółowy harmonogram pracy PSZOK zostanie sporządzony 

przez wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym i dostarczony najpóźniej w dniu zgłoszenia 

gotowości funkcjonowania PSZOK. 

4) Bezpłatnego odbioru:  

a) odpadów wymienionych w tabeli nr 1 z nieruchomości zamieszkałych i częściowo 

zamieszkałych. 

Tabela nr 1 

Rodzaj odpadów Kod odpadu Ilość zebranych odpadów z 

terenu gminy w roku 2016 

[Mg] 

papier, makulatura, 150101, 200101 41,260 

metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania 

wielomateriałowe 

150102, 200139,200140, 83,730 

szkło 150107, 200102 86,306 

odpady ulegające 

biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, 

 

200108,  2,080 

przeterminowane leki 

i chemikalia, 

 

180207, 180208, 200128 ---------- 

zużyte baterie i akumulatory 200133,200134 ---------- 

zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, 

 

200121,200123,200135, 

200136 

---------- 

meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 

200307 62,6 

odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

170101, 170102, 

170103,170106,170107, 

170180 

1,960 

zużyte opony 160103 1,02 

odpady zielone 200201 ----------- 

Odzież i tekstylia 200110, 200111 ----------- 

 

Szacuje się , że do PSZOK będą dostarczone odpady w ilości określonej w tabeli nr 1, przy czym 

podane tam wartości mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie w kolejnych latach. 

 

b) Odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów 

i opakowań po chemikaliach, przeterminowanych leków, odpadów ulegających biodegradacji 

innych niż zielone, innych odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach 

domowych w każdej ilości, ponadto: odpadów budowlanych i rozbiórkowych – jednorazowo 

w ilości do 350 kg, 



c) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – jednorazowo w ilości 350 kg, zużytych opon – 

jednorazowo w ilości do 10 szt., odzieży i tekstyliów – jednorazowo w ilości do 20 kg, 

odpadów zielonych – jednorazowo w ilości do 100 kg (zgodnie z § 4 ust.1 Uchwały Nr 

XXXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami). 

d) Pozostałych odpadów selektywnie zebranych od osób fizycznych oraz firm, na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego cennika. 

e) Sporządzenia regulaminu korzystania z PSZOK. 

f) Umieszczenie w miejscu ogólnie dostępnym tablicy z regulaminem oraz tablicy informacyjnej 

zawierającej dodatkowe dane Wykonawcy (pełna nazwa, adres i numer telefonu, wykaz 

rodzajów i ilości przyjmowanych odpadów komunalnych oraz dni i godziny pracy PSZOK). 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) Przyjmowania wyżej wymienionych rodzajów odpadów dostarczonych przez mieszkańców lub 

firmy zlokalizowane w budynkach zamieszkałych, po okazaniu dokumentu tożsamości. 

2) Określenia ilości przyjętych odpadów po odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych 

odpadów i odnotowania jej w ewidencji wraz ze wskazaniem miejscowości, ulicy, nr posesji oraz 

danymi właściciela nieruchomości; 

3) Wyposażenia Punktu w co najmniej dwie wagi z ważnymi świadectwami zgodności i legalizacją 

Głównego Urzędu Miar, w tym: 

a) jedną wagę samochodową, najazdową bądź paletową umożliwiającą określenie wagi 

przyjmowanych w punkcie odpadów (przy założeniu, że odpady będą dostarczane do punktu 

także pojazdami) oraz odpadów przekazywanych firmie wykonującej usługę obioru 

i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy, 

b) jedną wagę techniczną umożliwiającą dokładne określenie wagi przyjmowanych w punkcie 

odpadów o małych gabarytach i wadze. 

4) Utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK, selektywnie zebrane odpady powinny być na 

bieżąco po zapełnieniu pojemników i kontenerów zgłaszane do odbioru podmiotowi zajmującemu 

się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. 

5) Prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego 

zamówienia. 

a) Składania rocznych sprawozdań z odbioru odpadów komunalnych oraz przekazywanie ich do 

Zamawiającego w terminie do ostatniego dnia stycznia następującego po roku, którego 

dotyczy. Sprawozdania należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów sprawozdań 

o odebranych i zebranych odpadach komunalnych – sprawozdanie roczne podmiotu 

prowadzącego PSZOK (Dz. U. 2016 r. poz. 934) załącznik Nr 2,  

b) Przekazywania Zamawiającemu informacji miesięcznej w zakresie: wykazu posesji, z których 

zostały dostarczone odpady, ich rodzaju i ilości. Informacja dotycząca ilości przyjętych 

odpadów na PSZOK, powinna być przygotowana wg wzoru – tabela poniżej. 

Kod odpadu, 

rodzaj odpadu 

Masa przyjętych 

do PSZOK-u 

odpadów 

[Mg] 

Pochodzenie odpadów (czy z 

nieruchomości zamieszkałych, czy z 

działalności gospodarczej 

prowadzonej w budynkach 

zamieszkałych) 

Data odbioru 

odpadów 

komunalnych z 

PSZOK-u 

Masa odebranych z 

PSZOK-u odpadów 

[Mg] 



     

     

     

c) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze Gminy Głuszyca poziomów recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych obejmujących papier, metale, 

tworzywa sztuczne i szkło, wyliczanych zgodnie z 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. 267). 

d) Osiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wskazanych w ust. 1 

frakcji odpadów wymagane jest w każdym kwartale danego roku.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia na obszarze Gminy Głuszyca poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyliczanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska, o którym mowa w ust. 1. 

f) Osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych 

w ust. 3 frakcji odpadów wymagane jest w każdym kwartale danego roku.  

g) Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu nastąpi na podstawie 

sprawozdania. 

h) wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami t.j.: ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie (Dz.U. 2016.250 z póżn. zm.), 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017.519 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t.j. 2016 poz.1987 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.(Dz.U. 2013.122) w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości wydanym na podstawie art. 9d ust.2 ustawy z dnia 13 września i 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz.U.2013.122 ), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2017  r. Prawo wodne 

(Dz.U.2017.1566 z późn. zm.). 

i) uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń 

j) zgłoszenie pisemnego Zamawiającemu w terminie do 30 dni od podpisania umowy gotowości 

do funkcjonowania PSZOK zgodnie z w/w warunkami. 

 

 
 

 


