
  

 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Polanica – Zdrój” 

Znak sprawy: MZK 1/2022 

 

1 

 

Załącznik Nr 4 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w okresie wskazanym w §2 wzoru umowy: 

1) usługi zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy 

Polanica-Zdrój (dalej: „odpady komunalne”), 

2) transportu odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do 

wskazanego przez Wykonawcę miejsca przyjmowania odpadów, w zakresie 

wyróżnionych w Rozdziale IV OPZ frakcji odpadów,  

3) obowiązków sprawozdawczo – informacyjnych, 

4) obowiązków gwarantujących Zamawiającemu możliwości realizacji uprawnień 

kontrolno-weryfikacyjnych, 

5) realizacja usług i obowiązków związanych z wyrażonymi powyżej w pkt 1 – 4). 

2. Na usługę zagospodarowania odpadów komunalnych składa się w szczególności, 

zapewnienie: 

1) miejsca / miejsc przyjmowania odpadów komunalnych, mogącego / mogących 

przyjmować odpady komunalne w sposób zgodny z prawem oraz wymaganiami SWZ 

(dalej niezależnie od ilości również: „miejsce przyjmowania odpadów 

komunalnych”). Zapewnienie miejsc przyjmowania odpadów musi nastąpić zarówno 

w zakresie w jakim odpady będą dostarczane do nich przez Zamawiającego, jak i przez 

Wykonawcę, po uprzednim odebraniu ich ze stacji przeładunkowej, 

2) przyjmowania odpadów komunalnych, we wskazanym przez Wykonawcę miejscu 

przyjmowania odpadów komunalnych, w sposób zgodny z prawem oraz wymaganiami 

wynikającymi z SWZ, 

3) instalacji zastępczej (w przypadku niemożliwości przekazania odpadów komunalnych 

w tym poszczególnych frakcji, do miejsca przyjmowania odpadów komunalnych, 

wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, w tym na skutek odmowy przyjęcia odpadu), 

4) przetworzenia przyjętych odpadów komunalnych w procesach odzysku (R) i/lub 

unieszkodliwiania (D). 

 

3. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

1) kod określający przedmiot główny zamówienia: 

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami 

2) kody uzupełniające: 

90.51.00.00-5 usuwanie i obróbka odpadów 



  

 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Polanica – Zdrój” 

Znak sprawy: MZK 1/2022 

 

2 

 

90.51.40.00-3 usługi recyklingu odpadów 

90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami 

II. OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

1) miejsca przyjmowania odpadów komunalnych, mogącego przyjmować odpady 

komunalne w sposób zgodny z prawem – wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

2) przyjmowania odpadów komunalnych w miejscu przyjmowania odpadów 

komunalnych, w sposób zgodny z prawem oraz wymaganiami wynikającymi z SWZ, 

3) instalacji zastępczej (w przypadku niemożliwości przekazania odpadu komunalnego 

w tym poszczególnych frakcji, do miejsca przyjmowania odpadów komunalnych, 

wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, w tym na skutek odmowy przyjęcia odpadu), 

4) odpowiedniej ilości pojazdów spełniających wymogi prawem przewidziane lub 

wyrażone w dokumentach zamówienia, którymi nastąpi przetransportowanie odpadów 

komunalnych ze stacji przeładunkowej do instalacji komunalnej (w zakresie frakcji 

podlegających transportowi przez Wykonawcę), 

– przez cały okres realizacji zamówienia w zakresie zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za zapewnienie 

przetworzenia przyjętych odpadów komunalnych w procesach odzysku (R) i/lub 

unieszkodliwiania (D), niezależnie od tego czy sam dokonuje przetworzenia przyjętych 

odpadów komunalnych czy za pomocą podwykonawcy. 

3.  Wykonawca odpowiada również za: 

1) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania 

umowy, dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe 

i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, 

2) postępowanie z przyjętymi odpadami zgodnie z przepisami prawa w tym, w sposób 

zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną 

techniką, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1219, dalej: „P.o.ś,”), lub technologią, o której 

mowa w art. 143 tej ustawy oraz innymi właściwymi przepisami, 

3) koordynowanie wszystkich operatorów miejsc przyjmowania odpadów komunalnych 

przyjmujących odpady komunalne od Zamawiającego, a także zapewnienia przepływu 

informacji pomiędzy Zamawiającym oraz operatorami miejsc przyjmowania odpadów 

komunalnych od Zamawiającego,  

4) koordynowanie podmiotów transportujących odpady odebrane uprzednio ze stacji 

przeładunkowej, w tym również koordynowanie podmiotów transportujących odpady z 

podmiotami przyjmującymi odpady w miejscu przyjęcia odpadów, 
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5) współpracę i współdziałanie z Zamawiającym, a także z osobami przekazującymi 

odpady w jego imieniu,  

6) informowanie Zamawiającego o sposobie postępowania w przypadku odmowy 

przyjęcia odpadów przez operatora zarządzającego miejscem przyjmowania odpadów 

wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, 

7) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o okolicznościach udaremniających lub 

utrudniających prawidłowe realizowanie zamówienia, 

8) realizację obowiązków sprawozdawczo – informacyjnych, 

9) realizację obowiązków kontrolnych, 

10) zapewnienie Zamawiającemu możliwości realizacji uprawnień kontrolno-

weryfikacyjnych, 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

12) spełnianie przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających 

z obowiązujących przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 

III.  ZAKRES ZAMÓWIENIA  

 

1. Zakres zamówienia obejmuje usługi dotyczące frakcji (rodzajów) odpadów pochodzących z 

Gminy Polanica-Zdrój, w tym odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości 

(odbiór u źródła) oraz zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). 

2. Zakres zamówienia jest podzielony na 2 niezależne względem siebie i odrębne części. 

Zamówienie zostało podzielone, poprzez wydzielenie kategorii frakcji i przedmiotem: 

1) Części 1 zamówienia jest zagospodarowanie zmieszanych (niesegregowanych) 

odpadów komunalnych, 

2) Części 2 zamówienia jest zagospodarowanie następujących frakcji odpadów 

komunalnych zbieranych selektywnie: 

a) zmieszane odpady opakowaniowe, 

b) opakowania z papieru i tektury, 

c) opakowania ze szkła, 

d) zużyte opony 

e) żelazo i stal, 

f) odpady wielkogabarytowe 

g) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

h) Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

i) Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione  

w 10 02 09 do 16 02 12 

j) Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 
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k) niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 

 

jak również transport odpadów, ze stacji przeładunkowej do miejsca przyjmowania 

odpadów, frakcji wymienionych powyżej w lit. a), c), h), i), j) i k). 

 

3. Zamawiający zastrzega możliwość rozdziału ww. frakcji jak również połączenia kilku 

frakcji w ramach danej części zamówienia w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z 

następujących sytuacji: 

1) zmiany prawa, w tym prawa miejscowego na obszarze z którego pochodzą odpady 

komunalne, których zagospodarowanie odpadów stanowi przedmiot niniejszej 

zamówienia, powodującego konieczność podziału lub połączenia kilku frakcji w 

jedną, 

2) wydania przez Ministra właściwego do spraw klimatu zezwolenia Gminie Polanica-

Zdrój, w drodze decyzji, na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów komunalnych polegające na łącznym zbieraniu 

odpadów tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła, 

3) cofnięcia zezwolenia, o którym mowa powyżej w pkt 2), 

4) wydania, w tym tymczasowego, innego aktu, w tym również orzeczenia, który 

skutkuje koniecznością podziału lub połączenia kilku frakcji w jedną. 

 

IV. PODSTAWOWE DANE ILOŚCIOWE 

 

1. Zamawiający będzie przekazywał w toku realizacji zamówienia, Wykonawcy wszystkie 

odpady komunalne, których frakcje zostały wymienione w Rozdziale III OPZ 

(odpowiednio do części zamówienia realizowanej przez Wykonawcę), i odebrane przez 

Zamawiającego z terenu Gminy Polanica-Zdrój. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie całego strumienia odpadów 

komunalnych w zakresie frakcji wymienionych w Rozdziale III OPZ (odpowiednio do 

części zamówienia realizowanej przez Wykonawcę) oraz do zapewnienia przetworzenia 

wszystkich przyjętych odpadów komunalnych w procesach odzysku (R) i/lub 

unieszkodliwiania (D). 

3. Przekazywanie odpadów komunalnych, innych niż przyjmowane przez Wykonawcę na 

stacji przeładunkowej, będzie następowało sukcesywnie, wraz z dokonaniem odbioru 

odpadów komunalnych u źródła lub zapełnieniem pojemników / kontenerów lub innych 

urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w PSZOK. Sukcesywne 

przekazywanie odpadów może następować po uprzednim ich zebraniu na stacji 

przeładunkowej Zamawiającego.  
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4. Przekazanie odpadów komunalnych Wykonawcy na stacji przeładunkowej nastąpi w 

godzinach pracy stacji przeładunkowej, na terenie stacji przeładunkowej, za uprzednim 

wezwaniem Wykonawcy (szczegółowo warunki określono w Rozdziale VII OPZ).  

5. Szacuje się, że w okresie realizacji zamówienia w zakresie podstawowym, Wykonawcy 

zostanie przekazana następująca ilość oraz rodzaje frakcji odpadów: 

 

 

 

L.p. 

 

Kod i rodzaj odpadów 

 

Przewidywana  ilość 

odpadów 

  w ciągu trwania umowy (w 

Mg) 

Podmiot zobowiązany do 

transportu odpadów do 

miejsca przekazania 

odpadów 

1.  
20 03 01  

zmieszane odpady komunalne 
274,12 Zamawiający 

2.  

15 01 06 

zmieszane odpady 

opakowaniowe 

32,33 Wykonawca 

3.  

15 01 01 

opakowania z papieru i 

tektury  

20,16 Zamawiający 

4.  
15 01 07  

opakowania ze szkła  

 

35,82 
Wykonawca 

5.  
16 01 03 

zużyte opony 

 

3,39 
Zamawiający 

6.  
17 04 05 

żelazo i stal 

 

0,15 
Zamawiający 

7.  
20 03 07 

odpady wielkogabarytowe 

 

29,42 
Zamawiający 

8.  

17 01 01  

odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

 

 

33,16 

 

 

Zamawiający 

9.  

16 02 11* 

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC 

 

 

0,73 

 

 

 

Wykonawca 
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10.  

16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 10 02 09 do 

16 02 12 

 

 

0,88 

 

 

Wykonawca 

11.  

16 02 14 

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13 

 

 

1,71 

 

 

Wykonawca 

12.  

16 02 15* 

niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte z 

zużytych urządzeń 

 

0,017 
Wykonawca 

 

 

Wskazane powyżej kody odpadów, w tym również w przypadku posłużenia się nimi w innych 

częściach OPZ, należy definiować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 

2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).  

 

6. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów do przekazania, będącą rezultatem 

zachowań właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanica-Zdrój, 

szacunkowa ilość określona w ust. 5 niniejszego Rozdziału może ulec zmianie w stosunku 

do wielkości strumienia rzeczywiście przekazywanego Wykonawcy w toku realizacji 

zamówienia. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji zamówienia podstawowego 

zastrzega sobie prawo ograniczenia tej ilości o maksimum 50%. Zmniejszenie ilości 

odpadów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną 

część umowy oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości realnej 

względem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. 

Zamawiający gwarantuje Wykonawcy minimum 50% szacunkowych ilości odpadów do 

przyjęcia w okresie trwania umowy, w zakresie zamówienia podstawowego. 

7. Zamawiający w oparciu o uprawnienie wyrażone w § 13 ust. 1 wzoru umowy przewiduje 

możliwość skorzystania z prawa opcji w sytuacji, w której ilość odpadów przekazywana do 

zagospodarowania w okresie realizacji usługi zagospodarowania odpadów, będzie 

skutkowała kwotowym wyczerpaniem umowy. Decyzja o realizacji usług objętych prawem 

opcji uzależniona będzie od wyboru Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę 

nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa 

opcji, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.  

8. Wykonawca musi mieć zdolność do zapewnienia przyjęcia i przetworzenia maksymalnego 

strumienia odpadów objętych zarówno zamówieniem podstawowym, jak i opcyjnym. 
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V. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANDARDU REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

 

1. Realizacja zamówienia musi nastąpić w sposób: 

1) zgodny z wymogami ustanowionymi w SWZ, 

2) zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności P.o.ś, ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, dalej: „u.o.”), ustawy 

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

z 2021 r. poz. 888, dalej: „u.c.p.g.”),, oraz aktów delegowanych wydanych na podstawie 

ustaw, a także przepisami prawa miejscowego, 

3) przyczyniający się do osiągnięcia w roku w którym następuje realizacja zamówienia 

wymaganego dla Gminy Polanica-Zdrój poziomu przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu odpadów komunalnych z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  PRZYJMOWANIA ODPADÓW 

PRZETRANSPORTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Wykonawca, niezależnie od tego czy jest podmiotem samodzielnie przyjmującym odpady 

komunalne od Zamawiającego (operatorem miejsca przyjmowania odpadów) czy wyłącznie 

pośredniczy w tym zakresie a odpady są przyjmowane przez podwykonawców, zobowiązany 

jest zapewnić przyjmowanie odpadów komunalnych, w rodzajach i ilości określonych 

w Rozdziale III i IV OPZ. 

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów 

w: 

1) instalacji posiadającej wymagane prawem uprawnienia do przyjęcia określonej frakcji 

odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej, 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą być przyjęte w instalacji 

komunalnej, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 u.o. wpisanej na listę prowadzoną przez 

właściwego miejscowo marszałka województwa lub w instalacjach przeznaczonych do 

termicznego przekształcania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami u.o. oraz ustawy z 

dnia z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 888). Obowiązek nie znajduje zastosowania do instalacji znajdujących się 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zamawiający wymaga aby konkretna wyróżniona w Rozdziale III OPZ (odpowiednio dla danej 

części zamówienia), frakcja odpadów była przyjmowana od Zamawiającego wyłącznie w 

jednym miejscu. Postanowienie nie limituje możliwości dalszego przekazania odpadów w celu 

ich przetworzenia, przez Wykonawcę na swój koszt ujęty w cenie oferty. 
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4. Wszelkie koszty transportu powstałe na skutek przewozu odpadów komunalnych, po ich 

przyjęciu od Zamawiającego, obciążają Wykonawcę.  

5. Odpady będące przedmiotem zamówienia będą dostarczane przez Zamawiającego lub 

przyjmowane przez Wykonawcę (zgodnie z postanowieniami OPZ). 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie odpadów podlegających transportowi 

przez Zamawiającego we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 

6:00 do 22:00 oraz w soboty od godz. 8:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy.   

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjęcie i umożliwienie rozładunku dostarczanych 

odpadów komunalnych bez konieczności oczekiwania na wjazd i rozładunek odpadów, dłuższy 

niż 30 minut (znajduje zastosowanie w zakresie w jakim odpady do miejsca ich przekazania, 

dostarcza Zamawiający). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i współdziałania w szczególności w celu 

sprawnego realizowania usług transportu odpadów komunalnych, ich przekazywania oraz 

przejęcia, jak również sprawnego zrealizowania pozostałych obowiązków związanych z 

przekazywaniem odpadów komunalnych (m.in. ich ważeniem, spełnianiem obowiązków 

ewidencyjnych itp.). 

9. Zamawiający w dniu zawarcia umowy, przekaże Wykonawcy wykaz pojazdów których 

obsługę w zakresie przyjęcia odpadów komunalnych będzie zobowiązany zapewnić 

Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że wykaz ten może ulec zmianie, w toku realizacji 

zamówienia w tym wielokrotnie.  

10. Wykonawca w dniu zawarcia umowy, przekaże Zamawiającemu wykaz pojazdów, którymi 

będzie świadczył usługę przyjęcia odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej (w zakresie 

frakcji odpadów przyjmowanych ze stacji przeładunkowej). Wykonawcy przysługuje 

uprawnienie do zmiany wykazu, w toku realizacji zamówienia, w tym wielokrotnie.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji zgodności pojazdów dostarczających odpady 

z przekazanym wykazem. Zamawiający oświadcza, że za odpady przyjęte, a dostarczone przez 

pojazdy nieuprawnione, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie od 

Zamawiającego. Pojazdem nieuprawnionym jest pojazd nie wskazany w wykazie.  

12. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wykaz, o którym mowa w ust. 9 powyżej, wszystkim 

podmiotom, które będą operatorami zarządzającymi miejscami w których nastąpi 

przyjmowanie odpadów komunalnych od Zamawiającego. 

13. W zakresie w jakim będzie to możliwe operator odbioru odpadów komunalnych 

z wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o rodzaju oraz ilości odpadów komunalnych, które 

zostaną przekazane (przekazywanie odpadów przez Zamawiającego do miejsca przyjęcia 

odpadów) 

14. W zakresie w jakim odpady będą przekazywane przez Zamawiającego, Wykonawcy na stacji 

przeładunkowej, Zamawiający będzie z wyprzedzeniem informował Wykonawcę o rodzajach i 

ilości odpadów niezbędnych do przyjęcia.  
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15. W ramach przyjmowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, w każdym 

miejscu przyjęcia odpadów (niezależnie od tego czy odpady przywozi Zamawiający czy 

Wykonawca): 

1) ważenie – odrębnie dla każdej frakcji odebranych odpadów w punkcie wagowym 

zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przekazania. Przyjmowane odpady 

muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być 

potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego, 

2) rejestrację pochodzenia i rodzaju przywiezionych odpadów (rodzaj odpadu wraz z kodem),  

3) rejestrację wagi brutto pojazdu,  

4) udostępnienie wjazdu na wagę dla opróżnionego pojazdu,  

5) wydanie kwitu wagowego. 

16. W przypadku przekazywania odpadów przez Zamawiającego Wykonawca oprócz obowiązków 

wskazanych w ust. 15 zobowiązany jest również do wskazanie miejsca wyładunku odpadów, 

17. Zamawiający w ramach przekazywania odpadów zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania zasad i przepisów z zakresu BHP i PPOŻ, 

2) ścisłego przestrzegania wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego ustalanego dla 

danego rodzaju prac, 

3) przerwania pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających 

powstanie pożaru i zgłoszenie tego pracownikowi miejsca przekazania odpadów, 

4) przestrzegania regulaminu i wykonywania poleceń pracowników Wykonawcy oraz 

operatorów miejsc przekazywania odpadów, 

5) przestrzegania dni oraz godzin pracy miejsc przekazywania odpadów komunalnych.  

18. Zamawiający posiada wpis do BDO w zakresie umożliwiającym transportowanie odpadów 

będących przedmiotem zamówienia, jak również będzie spełniał wszelkie wymogi prawem 

przewidziane warunkujących przekazanie / przyjęcie odpadów komunalnych. 

19. Zamawiający oświadcza, że nie będzie przyjmował zwrotów przyjętych przez Wykonawcę 

odpadów. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia 

związane z cechami i parametrami przyjętych odpadów. Zapisy te mają zastosowanie również 

po zakończeniu realizacji zamówienia. 

20. Każdy przypadek przekwalifikowania rodzaju (kodu) odpadów musi zostać przeprowadzony 

w momencie przekazania odpadu komunalnego, wraz z pisemnym uzasadnieniem i 

udokumentowaniem przyczyn przekwalifikowania rodzaju odpadów. Zamawiający oświadcza, 

że nie będzie akceptował przekwalifikowania odpadu w przypadku niedopełnienia przez 

Wykonawcę obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

21. Jeżeli wskazane przez Wykonawcę miejsce przyjęcia odpadów, nie będzie umożliwiało ich 

przekazania (np. ze względu na wystąpienie u pracownika zarażenia  wirusem SARS-CoV-2, 

awarię instalacji, przestój technologiczny itp.), wówczas zobowiązany jest do wskazania 

innego miejsca przekazania odpadów komunalnych, spełniającego wszystkie wymagania 

przewidziane dla instalacji wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Zapewnione przez 
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Wykonawcę miejsce, musi przyjąć odpady komunalne tego samego dnia, w tych samych 

godzinach, oraz przy spełnieniu wszystkich innych wymagań ustanowionych w SWZ. 

Wykonawcę obciążają wszystkie koszty dodatkowe wynikające z konieczności korzystania 

przez Zamawiającego z innego miejsca przekazania odpadów, w szczególności zwiększone 

koszty transportu,  które pomniejszą wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach określonych 

w §7 ust. 6 wzoru umowy lub którymi Wykonawca zostanie obciążony poprzez wystawienie 

odpowiedniego dokumentu księgowego. W przypadku obciążenia Wykonawcy opłatą za 

przekazanie odpadów (tzw. opłata na bramie) Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia 

ceny za przyjęcie odpadu. Zamawiający zastrzega możliwość pomniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy o cenę zapłaconą na bramie, a Wykonawca wyraża na to zgodę.  

22. Wykonawca w trybie natychmiastowym, nie później niż w terminie 2 godzin, powiadomi 

Zamawiającego oraz operatora odbioru odpadów o braku możliwości przyjęcia odpadów 

w miejscu wskazanym w ofercie, a także wskaże miejsce przekazania odpadów. Następnie 

poinformuje ten podmiot o ponownej możliwości przyjęcia odpadów do miejsca wskazanego 

w ofercie. 

23. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w ust. 21 powyżej, 

w szczególności w przypadku niewpuszczenia operatora odbioru odpadów komunalnych do 

miejsca przekazania odpadów komunalnych lub odmówienia ich przyjęcia, Zamawiający 

uprawniony jest do skorzystania z wykonania zastępczego, tj. przekazania odpadów do miejsca 

wybranego przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca składając 

ofertę wyraża zgodę. Zamawiający jest uprawniony do pomniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy poprzez potrącenie z niego wszelkich kosztów powstałych na skutek wykonania 

zastępczego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Postanowienie  §7 ust. 6 wzoru umowy, nie 

znajduje zastosowania. 

24. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 21, Wykonawca w trybie 

natychmiastowym, nie później niż w następny dzień roboczy poinformuje Zamawiającego 

o zaistniałej sytuacji, złoży wyczerpujące wyjaśnienia, oświadczenia o tym, że nowe miejsce 

przekazania odpadów spełnia wymagania umożliwiające przyjmowanie przez nią odpadów do 

zagospodarowania oraz przedłoży nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od 

powiadomienia kompletnych dokumentów potwierdzających spełnianie przez to miejsce 

wszystkich ustanowionych wymagań. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ODPADÓW NA STACJI 

PRZEŁADUNKOWEJ, ICH TRANSPORTU ORAZ PRZEKAZANIA DO 

ZAGOSPODAROWANIA 

 

1. Wskazane w Rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit. a), c), h), i), j) i k) OPZ frakcje odpadów 

Wykonawca zobowiązany jest przyjąć ze stacji przeładunkowej Zamawiającego, na zasadach 



  

 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Polanica – Zdrój” 

Znak sprawy: MZK 1/2022 

 

11 

 

określonych w niniejszym Rozdziale OPZ. Do zagospodarowania tych odpadów znajdują 

zastosowanie również pozostałe postanowienia OPZ.  

2. Przekazanie Wykonawcy odpadów komunalnych do transportu i zagospodarowania nastąpi: 

1) w stacji przeładunkowej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. 

ul. Polna 1, 57-320 Polanica-Zdrój, 

2) po zawiadomieniu Wykonawcy, skierowanym przez Zamawiającego, poprzez wiadomość 

e-mail na adres Wykonawcy wskazany w umowie lub telefonicznie na numer Wykonawcy 

wskazany w umowie, nie później niż w terminie 24 godzin względem planowanego 

momentu przekazania odpadów, chyba że Zamawiający w sposób wyraźny wskaże inny 

(dłuższy/późniejszy) termin, 

3) w następujące dni tygodnia: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 6.00 do 15.00. 

3. W ramach zawiadomienia o którym mowa powyżej w ust. 2 pkt 2) powyżej, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy informacje o: szacunkowej ilości odpadów niezbędnych do odebrania, 

proponowanym terminie realizacji usługi. 

4. Przekazanie odpadów zebranych w stacji przeładunkowej polega na : 

1) zgłoszeniu się kierowcy pojazdu u operatora wagi;  

2) weryfikacji pojazdu z listą pojazdów przekazaną przez Wykonawcę;  

3) zważeniu pojazdu na wadze punktu przeładunkowego;  

4) ustawieniu pojazdu lub kontenerów na placu przeładunkowym;  

5) po załadunku ponownym ważeniu samochodu wraz odpadami;  

6) pobraniu kwitu wagowego przez kierowcę pojazdu;  

7) rejestracji  w systemie elektronicznym BDO przez Dostawcę (przekazującego) odpadu do 

planowania jego przekazania w tym systemie 

5. Wykonawca przyjmując odpady komunalne ze stacji przeładunkowej zobowiązany jest 

realizować usługę w sposób sprawny i możliwie najmniej utrudniający bieżące działanie stacji 

przeładunkowej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów komunalnych środkami pozostającymi w 

dyspozycji Wykonawcy ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do miejsca przekazania 

odpadów.  

7. Wykonawca odpowiada za zapewnienie wymaganej prawem jakości świadczenia usługi 

transportu odpadów komunalnych, w tym poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów  

spełniających wymogi zarówno w zakresie dopuszczenia do ruchu drogowego jak i w zakresie 

transportu odpadów komunalnych. 

8. Wykonawca zapewni, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu  

oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym. 

9. Wykonawca zapewni, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym 

wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich załadunku, rozładunku, 

a także przewozu. 
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10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z transportem odpadów komunalnych, 

w tym również wiążące się z awarią pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ilość 

pojazdów wystarczającą na zrealizowanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych 

pomimo ewentualnej awarii pojazdów. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli sprzętu niezbędnego do 

wykonania przedmiotu zamówienia przed rozpoczęciem realizacji przez Wykonawcę usług 

odbioru odpadów komunalnych jak i w trakcie jej trwania.  

12. Zamawiający zastrzega, że w zakresie w jakim zamówienie realizowane jest na warunkach 

określonych w niniejszym Rozdziale, ustalenie wagi przekazanych odpadów, w tym na 

potrzeby rozliczenia, nastąpi w oparciu o pomiary wagowe przeprowadzone na stacji 

przeładunkowej Zamawiającego. Świadectwo legalizacji wagi stanowi Załącznik nr 1 do OPZ. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA ODPADÓW 

 

1. Zagospodarowanie odpadów (sensu stricto) obejmuje działania wskazane w art. 3 ust. 1 pkt. 5 

lit. b i c oraz art. 3 ust. 1 pkt. 21 u.o.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

1) maksymalnego poziomu odzysku surowców wtórnych i pozostałych odpadów zawartych 

w niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych, 

2) przyjęcia do sortowania odpadów zbieranych w sposób selektywny, przeznaczonych do 

odzysku i recyklingu, 

3) zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

IX. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZO-INFORMACYJNE 

 

1. Niezależnie od obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych, obejmujących również 

obowiązki ewidencyjne, ciążących na Wykonawcy oraz operatorach zarządzających miejscami 

przyjmowania odpadów komunalnych z mocy prawa, Wykonawca oraz operatorzy miejsc 

przyjmowania odpadów komunalnych w toku realizacji zamówienia obowiązani są do 

realizacji następujących obowiązków względem Zamawiającego (w tym za pośrednictwem 

operatora odbioru odpadów komunalnych): 

1) bieżącego dokumentowania wszystkich dostarczonych i przekazanych odpadów 

komunalnych. Wykonawca każdorazowo po przejęciu odpadów w miejscu przyjęcia 

odpadów, niezwłocznie obowiązany jest: 

a)  wprowadzić do posiadanego systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji 

dostarczanych odpadów objętych przedmiotem zamówienia informacje zawierające 

m.in. datę, godzinę wjazdu i wyjazdu pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, 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 KPOK przypisany do nr kwitu wagowego, 
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b)  potwierdzić ich przejęcie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami oraz dodać w niej informacje o masie odpadów komunalnych, 

a także o dacie i godzinie przejęcia tych odpadów, 

2) bieżącego dokumentowania przyjęcia odpadów komunalnych od Zamawiającego na stacji 

przeładunkowej Zamawiającego (w sytuacji realizacji zamówienia w warunkach 

określonych w Rozdziale VII OPZ). Obowiązki opisano w Rozdziale VII OPZ, 

3) comiesięcznego sporządzania raportu miesięcznego realizacji zamówienia, zawierającego 

zestawienie wszystkich przypadków przekazania odpadów, wraz z usystematyzowanym 

wyszczególnieniem informacji, o których mowa powyżej w pkt 1) lit a) i pkt 2),  oraz do 

załączenia do niego zestawienia kwitów wagowych, 

4) przekazywania informacji o dostarczonych odpadach komunalnych, które zostały poddane 

procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub przekazane w tym celu 

innemu posiadaczowi odpadów, w terminach zgodnych z art. 9oa ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, 

5) wydania do 28 dnia roku następującego po roku realizacji zamówienia pisemnej informacji 

o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne., 

6) sporządzania innych dokumentów, jeżeli ich przygotowanie stanie się wymagane w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia (na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa) dla podmiotów realizujących usługi zagospodarowania odpadów, 

7) przekazywania, na żądanie Zamawiającego i w terminach przez niego wyznaczonych nie 

krótszych niż 2 dni robocze, wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie 

przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami 

i przepisami prawa. 

2. Raport o którym mowa w ust. 1 pkt 3) powyżej: 

1) Wykonawca przesyła elektronicznie Zamawiającemu, w formie edytowalnej, wraz 

z zestawieniem kwitów  wagowych  w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, którego 

dotyczy,  

2) podlega weryfikacji Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego kompletnego raportu wraz z wszystkimi wymaganymi i kompletnymi 

załącznikami. Weryfikacja przeprowadzana jest przez Zamawiającego w zakresie 

merytorycznym oraz formalnymi, 

3) podlega akceptacji / niezaakceptowaniu, 

4) po uzyskaniu akceptacji stanowi podstawę do sporządzenia protokołu odbioru usług oraz do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy oraz operatorów zarządzających miejscami 

przyjmowania odpadów, wyjaśnień ustnych oraz pisemnych, a także okazania do wglądu 

oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem związanych 
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z wykonywaniem przedmiotu zamówienia a Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

żądanych informacji i dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 

niż 2 dni robocze.  

 

X. WYMOGI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA 

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie procesu zagospodarowania dostarczonych 

odpadów komunalnych, tj. przyjęcie dostarczonych odpadów, ważenie dostarczonych odpadów, 

odzyskiwanie, poddawanie recyklingowi oraz unieszkodliwianie dostarczonych odpadów, o ile 

mieszczą się one w zakresie czynności o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 

 

XI. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE KONTROLI 

 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola pojazdów deklarujących dostarczanie odpadów na 

rzecz Zamawiającego, w szczególności w zakresie:  

1) zgodności numeru rejestracyjnego,  

2) zgodności rodzaju odpadów.  

2. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli sposobu i prawidłowości wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę lub operatorów miejsca przyjmowania odpadów. Kontroli 

podlegają w szczególności zgodność wykonywania zamówienia z wymogami SWZ oraz 

z przepisami prawa, sposób i prawidłowość utrzymania i eksploatacji instalacji. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo udziału w kontroli podmiotów trzecich upoważnionych przez 

Zamawiającego.  

3. W przypadku gdy Wykonawca realizuje umowę przy pomocy podwykonawców, uprawnienie 

Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli i żądania przedstawienia informacji lub 

dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dotyczy również 

podwykonawców.  

4. W przypadku, gdy Zamawiający podczas przeprowadzania kontroli stwierdzi, że Wykonawca 

lub podwykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SWZ lub 

przepisami prawa, w sporządzanym protokole kontroli, wyszczególni nieprawidłowości, 

określi zalecenia pokontrolne i wskaże terminy ich wykonania.  

5. Wykonawca lub podwykonawca jest uprawniony do składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli, 

protokołu kontroli, o której mowa w ust. 3 lub 4 oraz zaleceń pokontrolnych i terminów ich 

wykonania.  

6. Zalecenia pokontrolne Zamawiającego przedstawione po przeprowadzonej kontroli są wiążące 

dla Wykonawcy, o ile w terminie 21 dni od doręczenia protokołu kontroli nie doręczono 

Zamawiającemu pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustaleń kontroli.  
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7. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zastrzeżeń dotyczących ustaleń kontroli, 

Zamawiający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń oraz przedstawi 

wnoszącemu zastrzeżenia ostateczny protokół kontroli.  

8. Strony dołożą wszelkich starań, aby wykonanie zaleceń pokontrolnych służyło zapewnieniu 

najwyższej jakości realizacji zamówienia i optymalizacji kosztów oraz aby zalecenia 

pokontrolne zostały wykonane.  

9. Wykonawca zobowiązany jest, po upływie terminów na wykonanie zaleceń pokontrolnych, 

przedstawić Zamawiającemu sprawozdanie z wykonania tych zaleceń.  

10. Zamawiający w celu weryfikacji wykonania zaleceń pokontrolnych w terminach wskazanych 

w protokole kontroli, może przeprowadzić ponowną kontrolę, potwierdzając jej 

przeprowadzenie protokołem kontroli.  


