Załącznik Nr 8 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych
nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski”

od

właścicieli

zamieszkałych

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Szacunkowa masa odpadów do zagospodarowania.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na
Zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Miasta Bielsk Podlaski następujących rodzajów:

Kod i rodzaj odpadów

Lp.

3

Szacunkowa masa odpadów
do zagospodarowania w
okresie od 1.01.2020r. do
29.02.2020r. w Mg
4
9,7

1

2

1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

2,8

3

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

493,4

4
5

15 01 07
20 01 01

Opakowania ze szkła
Papier i tektura

6

21 01 02

Szkło

75,6
103,1
160,8

7

20 01 99

Inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny

546,6

8

20 02 01

9

20 03 01

1966,5
4468,6

10

20 03 07

Odpady ulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe

60,0
7887,1

Wskazane w ww. tabl. ilości odpadów komunalnych, stanowią wielkość wyliczoną według zebranych
ilości odpadów z lat poprzednich. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia
ilości przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń z lat poprzednich, oraz prawo do zmiany
rodzaju odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez prawa Wykonawcy
do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest odrębnie wycenić każdy rodzaj odpadów. W ofercie
Wykonawca określi cenę oferty na podstawie szacowanych ilości odpadów komunalnych podanych w
tab. powyżej podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po
przecinku).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług:
1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych
i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji
nadających się w całości lub w części do odzysku,
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2) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
3) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
4) zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z przeznaczeniem do odzysku.
3. Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z:
1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2010),
2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz
aktami prawnymi wydanymi na ich podstawie.
4. Dostawa odpadów komunalnych do Instalacji odbywać się będzie pojazdami firmy, której
Miasto Bielsk Podlaski zleci odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
II.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) rozpoczęcie realizacji zamówienia: od 01 marca 2020 roku
2) zakończenie realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2020 roku

III.

ISTOTNE INFORMACJE I WARUNKI ZAWÓWIENIA.
1. Istotne informacje dla Zamawiającego
Szczegółowe zasady współpracy, prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego zawiera
projekt załączonej umowy.
2. Warunki realizacji zadania:
1) w zakresie dostarczania odpadów:
a) odpady będą dostarczone do Wykonawcy przez Operatora wskazanego przez
Zamawiającego wyłonionego w odrębnym postępowaniu,
b) przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze
Wykonawcy. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego,
c) ilość odpadów ma być każdorazowo wpisywana i potwierdzana w dokumentach
operatora (kwicie wagowym, karcie drogowej lub innym dokumencie) do każdego
pojazdu,
d) po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przekazuje Zamawiającemu drogą
elektroniczną zestawienie wagowe przyjętych odpadów, a w terminach określonych
prawem informacje o sposobie ich zagospodarowania.
2) w zakresie odbioru odpadów:
a) dojazd do miejsca odbioru i teren rozładunku odpadów powinien być utwardzony tak,
aby pojazdy Operatora wskazanego przez Zamawiającego miały możliwość
rozładunku niezależnie od warunków atmosferycznych,
b) miejsce rozładunku powinno być należycie zabezpieczone przed dostępem osób
postronnych,
c) za wszystkie uszkodzenia pojazdów Operatora wskazanego przez Zamawiającego
wynikłe ze złego stanu technicznego dróg dojazdowych i miejsc manewrowych na
terenie instalacji będzie odpowiadał Wykonawca, w szczególności jest on
zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy i wymiany trwale uszkodzonego
ogumienia,
d) w przypadku wystąpienia awarii lub innej przyczyny uniemożliwiającej przyjmowanie
odpadów Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z koniecznością
zagospodarowania odpadów przez inny podmiot,
e) wykonawca zabezpieczy odbiór odpadów w dni robocze w godzinach od 6.00 do
17.00. W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjmowane w innych dniach
i godzinach, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.
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3) w zakresie ewidencji i rozliczania odpadów:
a) każda faktycznie dostarczona przez Operatora wskazanego przez Zamawiającego,
ilość odpadów będzie ewidencjonowana przez Wykonawcę. Ewidencja będzie
zawierać: ilość odpadu, nr rejestracyjny pojazdu dostarczającego odpad, określony
kod odpadu oraz datę dostarczenia odpadów,
b) potwierdzeniem przyjęcia odpadów będzie karta przekazania odpadów podpisana
przez uprawnionego pracownika Wykonawcy,
c) wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone
obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach
wskazanych w tychże przepisach,
d) wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie określonych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia
2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167)
oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz.U. z 2017r., poz. 2412).
4) w zakresie wymagań prawnych i środowiskowych dotyczących zagospodarowania
odpadów:
a) zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił realizację zamówienia w zakresie
„odpadów zmieszanych” przy użyciu instalacji komunalnych do przetwarzania
odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
zapewnił zagospodarowanie „odpadów zmieszanych” w instalacji własnej,
b) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
wyłącznie w pozostałym zakresie,
c) przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów
opakowaniowych nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami (art. 30
pkt 1 ustawy o odpadach, Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.),
d) zagospodarowanie odpadów zebranych w sposób selektywny powinno być
wykonywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.).
3. Warunki rozliczania zadania:
1) rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia odbywać
się będzie w okresach miesięcznych,
2) faktura powinna zawierać ilość i rodzaj odpadu oraz cenę jednostkową jego
zagospodarowania. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace będzie
uprzednie rozliczenie ilości odebranych odpadów na podstawie kart ich przekazania,
3) do faktury Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć miesięczny raport z ilością
odpadów przyjętych do zagospodarowania wraz z Kartami przekazania odpadów.
Raporty, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do
14 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym,
4) wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z ust.2. Wykonawca oświadcza, iż
rachunek bankowy wskazany na fakturze jest dostosowany do dokonywania zapłaty
zgodnie z zasadami podzielonej płatności,
5) wykonawca zapewni zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych objętych
zakresem zamówienia wytworzonych w okresie jego realizacji,
6) wynagrodzenie będzie sumą wynagrodzeń obliczonych odrębnie dla każdej frakcji
odpadów, przy czym wynagrodzenie za odbiór każdej frakcji odpadów będzie iloczynem
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faktycznej liczby Mg odebranych odpadów tej frakcji, zgodnie z kartami przekazania
odpadów oraz ceny jednostkowej za odbiór 1 Mg tej frakcji odpadów wskazanej w
ofercie,
7) strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywista masa odpadów
komunalnych dostarczonych do zagospodarowania na podstawie niniejszej umowy może
różnić się od masy szacunkowej (w Mg) określonej przez Zamawiającego,
8) wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia
usługi, zgodnie z zasadami podzielonej płatności, na podstawie dostarczonej prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z miesięcznym raportem.
4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności
1) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach(Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),
2) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania
odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć pozwolenie zintegrowane lub/i
sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów, tj.
składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
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