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Gubin, dnia, 30.11.2021r.  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie, ul. Śląska 36, 

66-620 Gubin 

I. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących                             

z terenu: 

1. Gminy Gubin o statusie miejskim 

a) odpady odebrane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

b) odpady zebrane w ramach uzyskanego zezwolenia na zbieranie odpadów  

c) odpady wytworzone 

2. Innego obszaru 

3. Dostarczenie do bazy magazynowo – transportowej PUM Sp. z o.o. przy ul. Śląskiej 

36 w Gubinie i wynajem łącznie 3 kontenerów metalowych (nowych lub używanych) 

typu otwartego o pojemności min. 30 m3 każdy.  

4. Transport z bazy magazynowo – transportowej PUM Sp. z o.o. przy ul. Śląskiej 36                

w Gubinie każdorazowo 2 załadowanych kontenerów z odpadami komunalnymi                  

do właściwej Instalacji, w różnym układzie, tj. odpadów wielkogabarytowych – kod: 

20 03 07, odpady ulegające biodegradacji – kod: 20 02 01, opakowania z tworzyw 

sztucznych – kod: 15 01 02 lub inne odpady komunalne w ilości: 60 kursów. 

w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.  

Uwaga! Wskazane wyżej ilości transportów - kursów odpadów komunalnych                                

są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia                       

lub zwiększenia ilości kursów odpadów komunalnych w stosunku do wskazanych powyżej, 

bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 

 

Na potrzeby złożenia oferty należy uwzględnić następujące, przewidywane aspekty dotyczące 

zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie 

Gminy Gubin o statusie miejskim. 

 

1. Zamawiający informuje, że w 2020 roku z nieruchomości niezamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim przekazano                            

do zagospodarowania następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych: 
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Lp. Kod  

Odpadu 

Rodzaj odpadów Ilość odpadów 

komunalnych przekazanych                            

do zagospodarowania                              

w 2020r.                                   

[Mg] 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 13,36 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 13,38 

3. 15 01 04 Opakowania z metali 0 

4. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0 

5. 15 01 07 Opakowania ze szkła 12,52 

6. 16 01 03 Zużyte opony 0 

7. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy                    

z rozbiórek i remontów 

61,10 

8. 17 01 02 Gruz ceglany 0 

9. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

0 

10. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny, itp. 0 

11. 17 02 02 Szkło 0 

12. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,60 

13. 17 03 80 Odpadowa papa 4,10 

14. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0 

15. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione                 

w 17 06 01 i 17 06 03 

1,88 

16. 17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips 

inne niż wymienione w 17 08 01 

0 

17. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów                     

i demontażu inne niż wymienione              

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

2,90 

18. 20 01 01 Papier i tektura  0 

19. 20 01 02 Szkło 0 

20. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 0 
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21. 20 01 10 Odzież  3,48 

22. 20 01 11 Tekstylia  4,32 

23. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 0 

24. 20 01 40 Metale 0 

25. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 48,98 

26. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 260,24 

27. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

852,38 

28. 20 03 02  Odpady z targowisk 0 

29. 20 03 03 Odpady z oczyszczania ulic i placów  0 

30. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 2,02 

  RAZEM 1 281,26 

 

2. Zamawiający informuje, że w okresie od 01 stycznia 2021r. do 30 września 2021 

roku z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Gubin                        

o statusie miejskim przekazano do zagospodarowania następujące rodzaje i ilości 

odpadów komunalnych: 
 

Lp. Kod  

Odpadu 

Rodzaj odpadów Ilość odpadów 

komunalnych przekazanych                            

do zagospodarowania                              

w okresie od 01.01.2021r.                   

do 30.09.2021r.                                     

[Mg] 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 10,50 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 10,10 

3. 15 01 04 Opakowania z metali 0 

4. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0 

5. 15 01 07 Opakowania ze szkła 10,64 

6. 16 01 03 Zużyte opony 0 

7. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy                    

z rozbiórek i remontów 

0 

8. 17 01 02 Gruz ceglany 0 

9. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 0 
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ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

10. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny, itp. 0 

11. 17 02 02 Szkło 0 

12. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,72 

13. 17 03 80 Odpadowa papa 0 

14. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0 

15. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione                 

w 17 06 01 i 17 06 03 

0 

16. 17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips 

inne niż wymienione w 17 08 01 

0 

17. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów                     

i demontażu inne niż wymienione              

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

0 

18. 20 01 01 Papier i tektura  0 

19. 20 01 02 Szkło 0 

20. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 0 

21. 20 01 10 Odzież  4,70 

22. 20 01 11 Tekstylia  3,46 

23. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 0 

24. 20 01 40 Metale 0 

25. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 26,52 

26. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 112,02 

27. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

649,02 

28. 20 03 02  Odpady z targowisk 0 

29. 20 03 03 Odpady z oczyszczania ulic i placów  37,22 

30. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 0 

  RAZEM 864,90 
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3. Dla potrzeb złożenia oferty w zakresie realizacji usługi zagospodarowania 

odpadów komunalnych, Zamawiający szacuje masę odpadów komunalnych                  

do zagospodarowania w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., tj.: 

 

 

Lp. Kod  

Odpadu 

Rodzaj odpadów Szacowana ilość odpadów 

komunalnych przewidziana                      

do zagospodarowania                              

w 2022r. 

[Mg] 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 25 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 25 

3. 15 01 04 Opakowania z metali 0,5 

4. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,5 

5. 15 01 07 Opakowania ze szkła 25 

6. 16 01 03 Zużyte opony 2 

7. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy                    

z rozbiórek i remontów 

100 

8. 17 01 02 Gruz ceglany 50 

9. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

50 

10. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny, itp. 4 

11. 17 02 02 Szkło 5 

12. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 5 

13. 17 03 80 Odpadowa papa 10 

14. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,5 

15. 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione                 

w 17 06 01 i 17 06 03 

5 

16. 17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips 

inne niż wymienione w 17 08 01 

5 

17. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów                     

i demontażu inne niż wymienione                

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

30 
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18. 20 01 01 Papier i tektura  2 

19. 20 01 02 Szkło 4 

20. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 0,5 

21. 20 01 10 Odzież  8 

22. 20 01 11 Tekstylia  8 

23. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 5 

24. 20 01 40 Metale 1 

25. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 200 

26. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 400 

27. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

1 000 

28. 20 03 02  Odpady z targowisk 4 

29. 20 03 03 Odpady z oczyszczania ulic i placów  150 

30. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 5 

  RAZEM 2 130,00 

 

Wskazane wyżej ilości odpadów komunalnych są wartościami szacunkowymi. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów komunalnych 

w stosunku do wskazanych powyżej, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych        

z tego tytułu. 

 

4. Zamawiający wskazuje ilość kontenerów (w najmie) potrzebnych do 

gromadzenia odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., 

tj.: 

 

Lp. Rodzaj / wielkość kontenera Ilość kontenerów              

w najmie 

[szt.] 

Ilość miesięcy w 2022r. 

[szt.] 

1. Kontener metalowy o poj. min. 

30m3 

3 12 
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5. Zamawiający szacuje ilość transportów - kursów łącznie 2 kontenerów do 

miejsca ich zagospodarowania w okresie od 01.01.2022r.  do 31.12.2022r., tj.: 
 

Lp. Ilość kontenerów 

metalowych o poj.  

min. 30m3                             

w 1 transporcie – 

kursie                     

[szt.] 

Szacowana ilość 

transportów - kursów                

2 kontenerów w tygodniu 

[szt.] 

Szacowana ilość 

transportów - kursów                 

w 2022r. 

[szt.] 

1. 2 od 1 do 2 60 

 

Wskazane wyżej ilości transportów - kursów odpadów komunalnych są wartościami 

szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości kursów 

odpadów komunalnych w stosunku do wskazanych powyżej, bez prawa Wykonawcy do roszczeń 

odszkodowawczych z tego tytułu. 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie nazwę i adres instalacji, do której 

będą transportowane odpady komunalne i w której będzie następowało zagospodarowanie 

odpadów komunalnych.  

Zamawiający ustanowią następujące wymagania w poniższym zakresie: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania przekazanych odpadów 

komunalnych. Zagospodarowanie odpadów polega na przetworzeniu odpadów                         

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach. 

2. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia, zgodnego z wymogami ustawy o odpadach zagospodarowania odpadów 

w procesach odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D), 

b) postępowania z odpadami w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami, 

c) prowadzenia ewidencji odpadów przyjętych do Instalacji, 

d) wskazania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych spełniających 

standardy technologiczne, zapewniających osiągnięcie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych                          

do składowania, o których mowa w art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości                            

i porządku w gminach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych 

sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości zebranych i odebranych odpadów. 

4. W celu zagospodarowania odpadów komunalnych Wykonawca uprawniony jest do 

poddania odebranych odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu w instalacji będącej    

w bezpośredniej dyspozycji Wykonawcy jak również do instalacji pozostającej              

w dyspozycji podmiotu trzeciego. 

5. Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych musi 

nastąpić w instalacji komunalnej w rozumieniu ustawy o odpadach, wpisanej na listę 

instalacji komunalnej o której mowa w art. 38b ust. 1 ustawy o odpadach przez 
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właściwego marszałka województwa. Uwzględnienia się możliwość transportu 

odpadów będących przedmiotem zamówienia na stację przeładunkową będącą 

elementem instalacji zagospodarowującej odpady.  

6. Zagospodarowanie innych frakcji odpadów niż wskazane w pkt. 5, musi nastąpić                    

w instalacji posiadającej niezbędne uprawnienia do odzysku lub unieszkodliwienia 

określonych odpadów komunalnych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania właściwego wpisu w rejestrze                            

lub odpowiedniego zezwolenia na transport odpadów komunalnych. 

8. Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie  

w ilościach zależnych od ilości odebranych odpadów komunalnych.   

9. Jeżeli instalacja komunalna prowadzona przez Wykonawcę i wskazana w ofercie  

nie będzie w stanie przyjąć odpadów podczas realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać inną instalację komunalną, która przyjmie odpady 

komunalne na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie  

do Wykonawcy. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów komunalnych do 

innej instalacji na odległość większą niż odległość od siedziby Zamawiającego - bazy PUM 

Spółki z o.o. w Gubinie do instalacji Wykonawcy, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach 

wynikającą z konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość.   

Wykonawca powiadomi Zamawiającego, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w celu 

zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że nie jest  

w stanie przyjąć odpadów, a także wskaże temu Zamawiającemu inną instalację komunalną  

oraz dni i godziny przyjmowania przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu okresu,  

w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów. 

10. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach  

w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających        

z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godzin od momentu zaistniałych zdarzeń, 

ograniczeń, przestojów. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady na instalację 

komunalną od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00 – 17:00 (za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych  od pracy). Po uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy dopuszcza się możliwość 

zmiany dni i godzin przyjęcia odpadów do instalacji. Orientacyjna ilość dni – sobót w okresie od 

01.01.2022r. do 31.12.2022r., w których będą przyjmowane odpady na instalację komunalną 

wynosi 10 (wykaz sobót zostanie podany do dnia 05.01.2022 r.) 

11. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie odpadów kwitem wagowym           

z legalizowanej wagi znajdującej się na terenie instalacji zagospodarowania odpadów. Kwit 

wagowy powinien zawierać między innymi datę, godzinę wjazdu i wyjazdu,  

nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych odpadów, nazwę podmiotu dostarczającego 

odpady, wagę brutto, wagę netto, nr kwitu wagowego.  

12. Instalacja komunalna powinna być wyposażona w wagę najazdową. Wykonawca każdorazową 

dostawę odpadów potwierdzać będzie w systemie BDO. 

Inne wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:  

1. Każdorazowa dostawa odpadów potwierdzona będzie w BDO;  

2. W ramach dokumentowania usług zagospodarowania odpadów z nieruchomości  niezamieszkałych 

objętych niniejszym zamówieniem oraz w związku z wymogami w zakresie sprawozdawczości 

określonymi w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, podmiot realizujący usługę 

zobowiązany jest do: 

a) ważenia wszystkich dostarczonych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze 

najazdowej, ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego; 
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b) zagospodarowania odpadów poprzez poddawanie ich procesom sortowania, oczyszczania, 

unieszkodliwiania oraz przygotowania do odzysku i recyklingu;  

c) bieżącego prowadzenia ewidencji odpadów dostarczonych do zagospodarowania w ramach 

realizacji umowy z Zamawiającym, zgodnie z przepisami prawa; 

3. Rozliczanie z świadczonej usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z podziałem 

na źródła ich pochodzenia następować będzie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w cyklu 

miesięcznym na podstawie zestawienia łącznej masy zagospodarowanych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz masy odpadów odebranych selektywnie, zgodnie               

z obowiązującymi przepisami; 

Wykonawca załączy zestawienie miesięczne odebranych odpadów komunalnych do każdej faktury 

VAT. 

4. Wykonawca przedstawia zestawienie, o którym mowa w pkt 3 w podziale na odpady zmieszane        

i odpady segregowane w podziale na poszczególne frakcje oraz w podziale na nieruchomości 

niezamieszkałe z podziałem na poszczególne gminy skąd pochodziły odpady;  

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone 

obowiązującymi przepisami prawa w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach wskazanych 

przepisami prawa, 

 

 

                                                        

 


