Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców
wytwarzających odpady na terenie gminy Skołyszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze) w
roku 2016. Szacowana ilość odpadów komunalnych...
Termin składania ofert: 2015-12-18
Numer ogłoszenia: 183745 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 182629 - 2015 data 10.12.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13
4491751.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców
wytwarzających odpady na terenie gminy Skołyszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze)
w roku 2016. Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru
i zagospodarowania w okresie trwania umowy wyniesie około 1 700 Mg odpadów
komunalnych, z czego: - 867 Mg - to odpady komunalne zmieszane, - 500 Mg - to odpady
komunalne zbierane w sposób selektywny, - 100 Mg - to odpady komunalne powstające na
terenach cmentarnych oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji; - 50 Mg - to odpady
wielkogabarytowe, opony, - 30 Mg - to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - 50 Mg - to
odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, - 50 Mg - to popiół, - 50 Mg - to odpady
budowlane i rozbiórkowe, - 3 Mg - to odpady niebezpieczne. Zakres zamówienia obejmuje
odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Skołyszyn, w tym: 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych,
tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa
w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). 2) Odbiór i transport odpadów niesegregowanych, odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, popiołu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów biodegradowalnych (w tym zielonych) do Regionalnej
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
w Krośnie, przy ulicy Białobrzeskiej 108 (zwanej dalej RIPOK), przewidzianej do obsługi
Regionu Południowo-Zachodniego zgodnie Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w/w planie do instalacji zastępczych.
3) Zagospodarowanie odpadów segregowanych tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być
zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz
Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Wykaz odbieranych
odpadów i częstotliwość wywozu: Wykonawca będzie zobowiązany odbierać m.in. następujące
odpady: 1) Zmieszane niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 z zabudowy
jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz pojemnikach i kontenerach przez okres
trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 867 Mg - nie rzadziej niż co 2 tygodnie.
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji
oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów
do RIPOK w dniu ich zbiorki. 2) Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone o kodzie
20 02 01 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz z pojemników

i kontenerów przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 50 Mg, w okresie od
1 lipca do 31 października - jeden raz w tygodniu, w pozostałym okresie - 1 raz w miesiącu
(w przypadku braku potrzeby wywozu odpadów biodegradowalnych i zielonych w danym
okresie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie i kolejnym terminie odbioru).
Wykonawca będzie zobowiązany również do podstawienia (co najmniej 2 razy w okresie
trwania umowy) w każdej miejscowości (przez okres ok. 1 tygodnia w różnych terminach)
własnego kontenera o pojemności (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na odpady biodegradowalne
i zielone. Terminy ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu
z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych
z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny
transport odpadów do RIPOK. 3) Odpady komunalne powstające na terenach cmentarnych
o kodzie 20 02 03 oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji. Odpady gromadzone są na
następujących cmentarzach: - Cmentarz parafialny w Skołyszynie - pojemnik KP-7 - 1 szt.; Cmentarz parafialny w Lisowie - pojemnik 1100 l - 1 szt.; - Cmentarz parafialny Bączalu
Dolnym - pojemnik KP-7 - 3 szt.; - Cmentarz parafialny w Jabłonicy - pojemnik KP-7 - 1 szt.;
- Cmentarz parafialny w Harklowej - pojemnik KP-7 - 1 szt.; - Cmentarz parafialny
w Sławęcinie - pojemnik KP-7 - 2 szt.; pojemnik 1100 l - 1 szt.; - Cmentarz parafialny
w Święcanach - pojemnik KP-7 - 1 szt.; pojemnik 1100 l - 2 szt. Wykonawca zobowiązany jest
zorganizować załadunek odpadów zebranych przy cmentarzach oraz zapewnić odpowiednie
środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do RIPOK. 4) Popiół (kod 20
01 99) z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz z pojemników
i kontenerów przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 50 Mg - (nie rzadziej
niż 1 raz na miesiąc zgromadzonych w workach i pojemnikach w terminach ustalonych
w porozumieniu z Zamawiającym). Wykonawca będzie zobowiązany również do podstawienia
(co najmniej 2 razy w okresie trwania umowy) w każdej miejscowości (przez okres ok. 1
tygodnia w różnych terminach) własnego kontenera o pojemności (6 000 - 7 000 l)
przeznaczonego na popiół. Terminy ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu
z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych
z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny
transport odpadów do RIPOK. 5) Segregowane odpady komunalne, gromadzone
w odpowiednio oznakowanych workach i wystawione przed nieruchomościami w zabudowie
jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz zgromadzone w pojemnikach i kontenerach:
- papier i tektura (kod 15 01 01, 20 01 01), - szkło (kod 15 01 07, 20 01 02), - tworzywa sztuczne
(kody 15 01 02, 20 01 39), - metal (kod 15 01 04, 20 01 40), - opakowania wielomateriałowe
(kod 15 01 05), - tekstylia (kod 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11) - w szacunkowej ilości ogółem
500 Mg - nie rzadziej niż co 2 tygodnie. 3) Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyte
opony (kod 16 01 03) - co najmniej 1 raz w okresie trwania umowy sprzed posesji
zamieszkałych w terminach ustalonych z Zamawiającym, w szacunkowej ilości ogółem 50 Mg.
W dniu odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów
zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające
transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiorki. 4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(kod 20 01 36, 20 01 35) - 1 raz na kwartał, w szacunkowej ilości ogółem 30 Mg (w przypadku
braku potrzeby wywozu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w danym okresie Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o tym fakcie i kolejnym terminie odbioru). Wykonawca zobowiązany
jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie
środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiórki.
5) Odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01) - co najmniej 1 raz w okresie trwania
umowy, w szacunkowej ilości ogółem 50 Mg sprzed posesji zamieszkałych oraz z pojemników
i kontenerów, w terminach ustalonych z Zamawiającym oraz na indywidualne zgłoszenie przez
właścicieli nieruchomości, jednak za dodatkową opłatą na koszt właściciela nieruchomości.
Wykonawca jest również zobowiązany (jeden raz w okresie trwania umowy) do podstawienia
w każdej miejscowości (przez okres ok. 1 tygodnia w różnych terminach) własnego kontenera
o pojemności (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe. Terminy
ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca
zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić

odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do RIPOK.
6) Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki,
zużyte baterie, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty o kodach: 20 01 31, 20 01
32, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29, 15 01 10,
16 02 13, w szacunkowej ilości ogółem 3 Mg - nie rzadziej niż raz na 2 m-ce. Wykonawca
zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić
odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiórki.
Pojemniki na odpady Na terenie Gminy Skołyszyn Zamawiający posiada przy budynkach
użyteczności publicznej (szkoły, domy ludowe, ośrodki zdrowia) rozstawione pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (24 szt. pojemników o pojemności 1,5 m3 dla szkła
mieszanego, 24 szt. pojemników o pojemności 1,5 m3 dla makulatury oraz 18 szt. pojemników
o pojemności 2,5 m3 dla tworzyw sztucznych). Pojemniki są przystosowane do opróżniania
przy pomocy dźwigu HDS. Zamawiający posiada również rozstawione 12 szt. pojemników
metalowych na odpady niesegregowane.W razie konieczności w wyznaczonych przez
Zamawiającego miejscach na terenie Gminy Skołyszyn Wykonawca jest zobowiązany w każdej
miejscowości ustawić dodatkowo własne pojemniki na odpady komunalne: - dla tworzyw
sztucznych, w ilości ok: 15 szt.; - dla szkła mieszanego, w ilości ok.: 15 szt.; - pojemniki
o pojemności 1100 l przeznaczone na odpady niesegregowane we wskazanych przez
Zamawiającego miejscach, w ilości ok.: 15 szt.; - kontenery o pojemności 6 000 - 7000 l
przeznaczone na odpady niesegregowane, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach
w łącznej ilości: 7 szt.; - kontenery o pojemności 6 000 - 7000 l przeznaczone na popiół, odpady
budowlane oraz na odpady biodegradowalne i odpady zielone w terminach i miejscach
wskazanych przez Zamawiającego (Wykonawca powinien dysponować co najmniej 4 szt.
kontenerów); Harmonogram wywozu Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości powinien odbywać się zgodnie z harmonogramem wywozu przedstawionym
przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonawca powinien dołączyć do
oferty wstępny harmonogram wywozu odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami
określonymi w SIWZ. Po wyborze oferty Wykonawcy, podpisaniu umowy i akceptacji przez
Zamawiającego przedstawionego w ofercie harmonogramu wywozu, Wykonawca niezwłocznie
po podpisaniu umowy zobowiązany będzie ponownie złożyć zatwierdzony przez
Zamawiającego (uwzględniając ewentualne uwagi) harmonogram odbierania odpadów.
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę zatwierdzonego harmonogramu po
wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zmian przez obie strony umowy. Wykonawca
zobowiązany jest zamieścić harmonogram przez cały okres trwania umowy na swojej stronie
internetowej. Organizacja zbierania i wywozu odpadów Wykonawca winien przeprowadzać
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 700 do 2000. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbieranie odpadów w soboty, bądź inne dni
wolne od pracy. Przekazanie odpadów do odpowiedniej instalacji będzie następować
niezwłocznie (powinno odbywać się w tym samym dniu co zbiórka), po uprzednim zważeniu
ich na legalizowanej wadze do tego przeznaczonej posiadającej aktualny dokument legalizacji.
Ważenie winno się odbywać na podstawie dowodu ważenia, które Wykonawca jest
zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminach miesięcznych wraz z fakturą. Wszelkie
odpady niesegerowane, w tym odpady wielkogabarytowe, opony, sprzęt elektryczny, popiół,
odpady biodegradowalne (w tym zielone), odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady
niebezpieczne Wykonawca będzie zobowiązany zebrać i niezwłocznie dostarczyć do RIPOK w
Krośnie w sposób uniemożliwiający mieszanie się odpadów. Ważenie odpadów będzie
odbywać się na miejscu w RIPOK w Krośnie. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania
odpadów komunalnych w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez
zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu,
a w przypadku wysypania - obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz
skutków ich wysypania (plamy, zabrudzenia itp.). Wykonawca jest zobowiązany odbierać
odpady zbierane selektywnie w sposób zapobiegający ich mieszaniu. Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego opróżniania wszystkich ustawionych pojemników na terenie gminy
Skołyszyn, na telefoniczne zgłoszenie przez Zamawiającego oraz utrzymywania miejsc po



odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków
z odpadami oraz pojemników i kontenerów. Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów,
urządzeń oraz bazy magazynowo transportowej. Wykonawca odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości jest obowiązany dysponować bazą magazynowo - transportową
usytuowaną na terenie Gminy Skołyszyn, lub w odległości nie większej niż 50 km od granicy
Gminy Skołyszyn. Wyposażenie bazy magazynowo - transportowej, wyposażenie pojazdów,
utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno
spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013
roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Wykonawca zobowiązany jest przez cały
okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej
realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób
wykluczający mieszanie się odpadów. W dyspozycji Wykonawcy winno być co najmniej:
a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) dwa
pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) jeden
pojazd przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów za
pomocą dźwigu HDS. Wszystkie pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów muszą posiadać
system pozycjonowania satelitarnego umożliwiający sprawdzenie aktualnej lokalizacji
pojazdów. Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia
przez wykonawcę posiadały aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia,
ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane 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).
Ponadto Wykonawca musi zapewnić i ustawić własne pojemniki i kontenery w ilościach
i przeznaczeniu określonych w SIWZ. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy
winien: a) przekazać szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji
przedmiotu zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi; b) zainstalować na wskazanym
przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania pozwalającego na bieżący
odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach
postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji
prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia; c) umożliwić
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo - transportowej, w szczególności
stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu
monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich
mieszkańców wytwarzających odpady na terenie gminy Skołyszyn (osoby prywatne i podmioty
gospodarcze) w roku 2016. Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru
i zagospodarowania w okresie trwania umowy wyniesie około 1 700 Mg odpadów
komunalnych, z czego: 867 Mg - to odpady komunalne zmieszane, 500 Mg - to odpady
komunalne zbierane w sposób selektywny, 100 Mg - to odpady komunalne powstające na
terenach cmentarnych oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji; 50 Mg - to odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, 30 Mg - to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 25 Mg
- to odpady zielone o kodzie 20 02 01, 25 Mg - to pozostałe odpady biodegradowalne , 50 Mg
- to popiół, 50 Mg - to odpady budowlane i rozbiórkowe, 3 Mg - to odpady niebezpieczne.
Zakres zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Skołyszyn, w tym: 1) Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów segregowanych (zbieranych w sposób selektywny), tj. odzysk lub
unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w ustawie
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 z późn. zm.), z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art.
17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.). 2) Odbiór
i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Regionalnej

Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w
Krośnie, przy ulicy Białobrzeskiej 108 (zwanej dalej RIPOK), przewidzianej do obsługi
Regionu Południowo-Zachodniego zgodnie Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w/w planie do instalacji zastępczych.
3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon,
popiołu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych oraz pozostałych
odpadów biodegradowalnych do instalacji zastępczej uprawnionej do zagospodarowania w/w
odpadów. 4) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstające na
terenach cmentarnych oraz innych odpadów nie ulegających biodegradacji zgodnie z ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 z późn. zm.). do instalacji zastępczej uprawnionej do zagospodarowania w/w odpadów.
5) Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r., poz. 1399 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) zgodnymi z wymaganiami ochrony
środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy.
6) Wykonawca jest zobowiązany przekazywać zmieszane odpady komunalne oraz odpady
zielone do RIPOK - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, przy ulicy Białobrzeskiej
108, chyba że wystąpią okoliczności wskazane w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach lub w art. 9l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, uprawniające do przekazania tych odpadów do instalacji zastępczej.
Wykaz odbieranych odpadów i częstotliwość wywozu: Wykonawca będzie zobowiązany
odbierać m.in. następujące odpady: 1) Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01
z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz pojemnikach i kontenerach przez
okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 867 Mg - nie rzadziej niż co 2 tygodnie.
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji
oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów
do RIPOK w dniu ich zbiórki. 2) Odpady zielone o kodzie 20 02 01 z zabudowy jednorodzinnej,
wielorodzinnej i zagrodowej oraz z pojemników i kontenerów przez okres trwania umowy,
w szacunkowej ilości ogółem 25 Mg, w okresie od 1 lipca do 31 października - jeden raz
w tygodniu, w pozostałym okresie - 1 raz w miesiącu (w przypadku braku potrzeby wywozu
odpadów zielonych w danym okresie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie
i kolejnym terminie odbioru). Wykonawca będzie zobowiązany również do podstawienia (co
najmniej 2 razy w okresie trwania umowy) w każdej miejscowości (przez okres ok. 1 tygodnia
w różnych terminach) własnego kontenera o pojemności (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na
odpady zielone. Terminy ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu
z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych
z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny
transport odpadów do RIPOK. 3) Pozostałe odpady biodegradowalne, nie będące odpadami
zielonymi z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz z pojemników i
kontenerów przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 25 Mg, w okresie od 1
lipca do 31 października - jeden raz w tygodniu, w pozostałym okresie - 1 raz w miesiącu
(w przypadku braku potrzeby wywozu odpadów biodegradowalnych w danym okresie
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie i kolejnym terminie odbioru). 4) Odpady
komunalne powstające na terenach cmentarnych o kodzie 20 02 03 oraz inne odpady nie
ulegające biodegradacji w szacunkowej ilości 100 Mg. Odpady gromadzone są na
następujących cmentarzach: - Cmentarz parafialny w Skołyszynie - pojemnik KP-7 - 1 szt.; Cmentarz parafialny w Lisowie - pojemnik 1100 l - 1 szt.; - Cmentarz parafialny Bączalu
Dolnym - pojemnik KP-7 - 3 szt.; - Cmentarz parafialny w Jabłonicy - pojemnik KP-7 - 1 szt.;
- Cmentarz parafialny w Harklowej - pojemnik KP-7 - 1 szt.; - Cmentarz parafialny
w Sławęcinie - pojemnik KP-7 - 2 szt.; pojemnik 1100 l - 1 szt.; - Cmentarz parafialny
w Święcanach - pojemnik KP-7 - 1 szt.; pojemnik 1100 l - 2 szt. Wykonawca zobowiązany jest
zorganizować załadunek odpadów zebranych przy cmentarzach oraz zapewnić odpowiednie

środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów. 5) Popiół (kod 20 01 99)
z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz z pojemników i kontenerów
przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 50 Mg - (nie rzadziej niż 1 raz na
miesiąc zgromadzonych w workach i pojemnikach w terminach ustalonych w porozumieniu
z Zamawiającym). Wykonawca będzie zobowiązany również do podstawienia (co najmniej 2
razy w okresie trwania umowy) w każdej miejscowości (przez okres ok. 1 tygodnia w różnych
terminach) własnego kontenera o pojemności (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na popiół.
Terminy ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji
oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów.
6) Segregowane odpady komunalne, gromadzone w odpowiednio oznakowanych workach
i wystawione przed nieruchomościami w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej
i zagrodowej oraz zgromadzone w pojemnikach i kontenerach o m.in. następujących kodach:
papier i tektura (kod 15 01 01, 20 01 01), szkło (kod 15 01 07, 20 01 02), tworzywa sztuczne
(kody 15 01 02, 20 01 39), metal (kod 15 01 04, 20 01 40), opakowania wielomateriałowe (kod
15 01 05), tekstylia (kod 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11) - w szacunkowej ilości ogółem 500 Mg
- nie rzadziej niż co 2 tygodnie. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek
odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu
umożliwiające niezwłoczny transport odpadów. 7) Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),
zużyte opony (kod 16 01 03) - co najmniej 1 raz w okresie trwania umowy sprzed posesji
zamieszkałych w terminach ustalonych z Zamawiającym, w szacunkowej ilości ogółem 50 Mg.
W dniu odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów
zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające
transport odpadów. 8) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (podstawowe kody: 20 01 36,
20 01 35) - 1 raz na kwartał, w szacunkowej ilości ogółem 30 Mg (w przypadku braku potrzeby
wywozu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w danym okresie Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o tym fakcie i kolejnym terminie odbioru). Wykonawca zobowiązany jest
zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki
transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów. 9) Odpady budowlane i rozbiórkowe
(podstawowy kod: 17 01 01) - co najmniej 1 raz w okresie trwania umowy, w szacunkowej
ilości ogółem 50 Mg sprzed posesji zamieszkałych oraz z pojemników i kontenerów,
w terminach ustalonych z Zamawiającym oraz na indywidualne zgłoszenie przez właścicieli
nieruchomości, jednak za dodatkową opłatą na koszt właściciela nieruchomości. Wykonawca
jest również zobowiązany (jeden raz w okresie trwania umowy) do podstawienia w każdej
miejscowości (przez okres ok. 1 tygodnia w różnych terminach) własnego kontenera
o pojemności (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe. Terminy
ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca
zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić
odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów. 10) Odpady
niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, zużyte
baterie, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty o kodach (m.in.): 20 01 31, 20 01
32, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29, 15 01 10,
w szacunkowej ilości ogółem 3 Mg - nie rzadziej niż raz na 2 m-ce. Wykonawca zobowiązany
jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie
środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiórki.
Pojemniki na odpady Na terenie Gminy Skołyszyn Zamawiający posiada przy budynkach
użyteczności publicznej (szkoły, domy ludowe, ośrodki zdrowia) rozstawione pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (24 szt. pojemników o pojemności 1,5 m3 dla szkła
mieszanego, 24 szt. pojemników o pojemności 1,5 m3 dla makulatury oraz 18 szt. pojemników
o pojemności 2,5 m3 dla tworzyw sztucznych). Pojemniki są przystosowane do opróżniania
przy pomocy dźwigu HDS. Zamawiający posiada również rozstawione 12 szt. pojemników
metalowych na odpady niesegregowane. W razie konieczności w wyznaczonych przez
Zamawiającego miejscach na terenie Gminy Skołyszyn Wykonawca jest zobowiązany w każdej
miejscowości ustawić dodatkowo własne pojemniki na odpady komunalne: - dla tworzyw
sztucznych, w ilości ok: 15 szt.; - dla szkła mieszanego, w ilości ok.: 15 szt.; - pojemniki o

pojemności 1100 l przeznaczone na odpady niesegregowane we wskazanych przez
Zamawiającego miejscach, w ilości ok.: 15 szt.; - kontenery o pojemności 6 000 - 7000 l
przeznaczone na odpady niesegregowane, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach
w łącznej ilości: 7 szt.; - kontenery o pojemności 6 000 - 7000 l przeznaczone na popiół, odpady
budowlane oraz na odpady zielone w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego
(Wykonawca powinien dysponować co najmniej 4 szt. kontenerów); Harmonogram wywozu:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien odbywać się zgodnie
z harmonogramem wywozu przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez
Zamawiającego. Wykonawca powinien dołączyć do oferty wstępny harmonogram wywozu
odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Po wyborze oferty
Wykonawcy, podpisaniu umowy i akceptacji przez Zamawiającego przedstawionego w ofercie
harmonogramu wywozu, Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy zobowiązany będzie
ponownie złożyć zatwierdzony przez Zamawiającego (uwzględniając ewentualne uwagi)
harmonogram odbierania odpadów. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę
zatwierdzonego harmonogramu po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zmian przez obie
strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić harmonogram przez cały okres trwania
umowy na swojej stronie internetowej. Organizacja zbierania i wywozu odpadów Wykonawca
winien przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00. Dopuszcza się
w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbieranie
odpadów w soboty, bądź inne dni wolne od pracy. Przekazanie odpadów do odpowiedniej
instalacji będzie następować niezwłocznie (powinno odbywać się w tym samym dniu co
zbiórka), po uprzednim zważeniu ich na legalizowanej wadze do tego przeznaczonej
posiadającej aktualny dokument legalizacji. Ważenie winno się odbywać na podstawie dowodu
ważenia, które Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminach
miesięcznych wraz z fakturą. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone Wykonawca
będzie zobowiązany zebrać i niezwłocznie dostarczyć do RIPOK w Krośnie w sposób
uniemożliwiający mieszanie się odpadów. Ważenie odpadów będzie odbywać się na miejscu
w RIPOK w Krośnie. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych
w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się
odpadów z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania
(plamy, zabrudzenia itp.). Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady zbierane selektywnie
w sposób zapobiegający ich mieszaniu. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
opróżniania wszystkich ustawionych pojemników na terenie gminy Skołyszyn, na telefoniczne
zgłoszenie przez Zamawiającego oraz utrzymywania miejsc po odbiorze odpadów
komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz
pojemników i kontenerów. Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów, urządzeń oraz bazy
magazynowo transportowej. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości jest obowiązany dysponować bazą magazynowo - transportową usytuowaną na
terenie Gminy Skołyszyn, lub w odległości nie większej niż 50 km od granicy Gminy
Skołyszyn. Wyposażenie bazy magazynowo - transportowej, wyposażenie pojazdów,
utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno
spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013
roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Wykonawca zobowiązany jest przez cały
okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej
realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób
wykluczający mieszanie się odpadów. W dyspozycji Wykonawcy winno być co najmniej:
a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) dwa
pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) jeden
pojazd przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów za
pomocą dźwigu HDS. Wszystkie pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów muszą posiadać
system pozycjonowania satelitarnego umożliwiający sprawdzenie aktualnej lokalizacji
pojazdów. Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia









przez wykonawcę posiadały aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia,
ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane 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).
Ponadto Wykonawca musi zapewnić i ustawić własne pojemniki i kontenery w ilościach
i przeznaczeniu określonych w SIWZ. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy
winien: a) przekazać szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji
przedmiotu zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi; b) zainstalować na wskazanym
przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania pozwalającego na bieżący
odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach
postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji
prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia; c) umożliwić
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo - transportowej, w szczególności
stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu
monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.
W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.51.10.00-2.
W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2; 90510000-5;
90512000-9;90511000-2; 905131007; 90533000-2; 90513000-6.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy
w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30
oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 21.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać
w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn (sekretariat) w godzinach pracy
tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

