Choszczno, dnia 18 grudnia 2019 r,
n n & 7 f. 7

I..-153-03-07

znak sprawy: ZP.271.8.2019.KO

Gmina Choszczno, jako Zamawiający, na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień

publicznych informuje, że zamierza zawrzeć umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie, ul. Wolności 26, 73200 Choszczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000293211, której przedmiotem będzie:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych z
nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i

zakres zamówienia znajduje się w załączniku nr l do niniejszej informacji.

Zamawiający określił szacunkową wartość przedmiotu zamówienia na kwotę 4.403.786,13 zt co
stanowi równowartość 1.021.357 euro.

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie z wohiej

ręki na podstawie art. 67 ust. l pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesłanki uzasadniające
zastosowanie trybu z wolnej ręki zostały spełnione ponieważ;
l. Zamawiający (gmina) jest jednostką sektora finansów publicznych.
2. Zamówienie będzie udzielone osobie prawnej: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie, ul.
Wolności 26, 73-200 Choszczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000293211 (zwana dalej: „Spółką").
3. Zamawiający sprawuje nad Spółką kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz
istotne decyzje dotyczące zarządzania poprzez:

a) Gmina Choszczno jest wspólnikiem- założycielem Spółki.
b) W Akcie Założycielskim Spółki określono przedmiot działalności i cele Spółki.
c) Gmina Choszczno jest jedynym wspólnikiem Spółki i w związku z tym, na podstawie
art. 156 k.s.h, wykonuje wszystkie uprawnienia przyshigujące zgromadzeniu
wspólników, w tym m.in. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki,

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz udziela absolutorium członkom
organów Spółki.
d) Gmina Choszczno (jako jedyny wspólnik) powołuje członków Rady Nadzorczej organu uprawnionego do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki we

wszystkich dziedzinaclijej działalności. Zgodnie z § 21 Aktu założycielskiego Spółki
do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
• sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu,
• badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat co do ich zgodności ze stanem

faktycznym i prawnym,
• badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu co do propozycji podziału
zysków lub pokiycia strat,
• składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego

z wyników badań i działalności Rady,
• reprezentowanie Spółki w sporach i umowach między Spółką a członkami
Zarządu,

• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
• podpisywanie i rozwiązywanie umów o pracę oraz ustalanie wynagrodzeń
członków Zarządu.

e) W Spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego - wyłącznym
udziałowcem spółki jest Gmina Choszczno.
f) Na podstawie średniego przychodu Spółki za lata 2016-2018 ustalono, że ponad 90 %
działalności Spółki dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego
sprawującego kontrolę ( vide: sprawozdania finansowe Spółki za lata 2016-2018,
zaświadczenie Spółki z dnia 16.12.2019 r.)

Zamówienie realizowane będzie w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

nil^^^bcri Achmczyk
Burmistrz Choszczna

Robert Adamczyk

Załącznik:
- opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr l

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie
zebranych oraz zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno.

2, Przedmiot umowy obejmuje również dostarczenie pojemników do selektywnej zbiórki trzech
frakcji odpadów (pety, szkło, papier) do tzw. gniazd recyklmgowych (dzwony) oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w tych pojemnikach.

Odbiór odpadów

I.

l. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie
zebranych oraz zmieszanych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, na których powstają

odpady komunalne, położonych w granicacli administracyjnych Gminy Choszczno:
l) odbiór bezpośrednio z nieruchomości następujących odpadów komunalnych:
a) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny:
- papier,
- tworzywa sztuczne,
- metale,

- opakowania wielkomateriałowe,
- szkło,

- odpadów biodegradowalnych
b) zmieszanych odpadów komunalnych
c ) odpadów wielkogabarytowych;
2) odbiór przeterminowanych lekarstw z wyznaczonych aptek,
3) odbiór odpadów komunalnych w każdej ilości, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych wyznaczonym przez Gminę, zebranych w sposób selektywny, wymienionych w

pkt l) lit. b-d oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych zebranych w sposób selektywny, a także odpadów niebezpiecznych;
4) transport odebranych odpadów komunalnych do wskazanych instalacji przetwarzania,
5) zagospodarowanie odpadów w instalacji.

2. Ilość odpadów.
Łączna masa odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania w trakcie trwania umowy na
poziomie:

Ilość w Mg

Nazwa odpadu

45,60

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych

162

Opakowania ze szkła

90
1,20

Zużyte opony

84

Odpady wielkogabarytowe
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

4,80

Odpady biodegradowalne i Inne odpady nieulegające biodegradacji

144

Odpady z budowy, remontów

400
3840

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Przedstawione wielkości mają charakter szacunkowy. Rzeczywista ilość odpadów objętych
przedmiotem zamówienia może być mniejsza lub większa od wyżej wymienionych ilości podanych
przez Gminę.

3. Częstotliwości odbioru

RODZAJ ODPADU

nieruchomości

nieruchomości

nieruchomości

zabudowane

zabudowane

zamieszkałe

budynkiem, w

budynkiem, w

usytuowane w

którym znajduje się

którym znajduje się

obszarze wiejskim,

nie więcej niż

więcej niż cztery

na których powstają

cztery lokale

lokale mieszkalne

odpady komunalne

mieszkalne

komunalne odpady

nie rzadziej niż l raz

na obszarze

nie rzadziej niż co 2

zmieszane

na 2 tygodnie

miejskim nie rzadziej

tygodnie

niż 2 razy w tygodniu
- na obszarze

wiejskim nie
rzadziej niż l raz na

tydzień
papier

nie rzadziej niż l raz

nie rzadziej niż l raz

nie rzadziej niż l raz w

w miesiącu

na 2 tygodnie

miesiącu

- na obszarze

wiejskim ł raz w
miesiącu

tworzywa sztuczne,

nie rzadziej niż l raz

nie rzadziej niż l raz

nie rzadziej niż l raz w

metale, opakowania

w miesiącu

w tygodniu

miesiącu

nie rzadziej niż l raz

nie rzadziej niż l raz

nie rzadziej niż l raz w

w miesiącu

na 2 tygodnie

miesiącu

nie rzadziej niż l

nie rzadziej niż l raz

nie rzadziej niż l razy na

razy na tygodnie

na tydzień

wielkomateriałowe
szkło

biodegradowalne

l raz na 3 miesiące

meble i inne odpady

w oh-esie od l marca do 30 listopada

wielkogabarytowe,
przeterminowane leki

tygodnie

na zgłoszenie telefoniczne, jednak nie rzadziej niż raz na 6 tygodni

Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości odbiorów odpadów.

3. Wykaz nieruchomości zamieszkałych:

l) wykaz nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkiem jednorodzinnym, stanowi
załącznik nr l do Opisu przedmiotu zamówienia;
2) wykaz nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkiem wielolokalowym, stanowi
załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia;
3) lokalizacja i ilość pojemników typu „dzwon" na terenie miejskim oraz wiejskim, stanowi
załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia;
4) ilość pojemników niezbędnych do wyposażenia gniazd recyklingcmych stanowi załącznik nr
4 do Opisu przedmiotu zamówienia;
5) wykaz aptek stanowi załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia.

4. Spółka zobowiązana będzie do odbioru odpadów i zagospodarowania odpadów ze wszystkich
nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych. Aktualizacja liczby i położenia
nieruchomości będzie następować w trakcie realizacji umowy.
Gmina zapewni Spółce w okresie trwania umowy dostęp do informacji umożliwiających
monitoring nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości mieszanych,

na których powstają odpady komunahie. System będzie zawierał informację o deklaracjach
składanych przez właścicieli nieruchomości, w tym również tych nieruchomości, które nie były
objęte systemem. Jeżeli w systemie pojawi się nowa nieruchomość. Spółka jest zobowiązana do:
l) odbioru odpadów z takiej nieruchomości począwszy od pierwszego tygodnia następującego po
tygodniu, w którym przekazano informację o nierucłiomości
w systemie,

2) dostarczenie właścicielowi nieruchomości harmonogramu odbierania odpadów
w trackie pierwszego odbioru odpadów.

6. Szczegółowe zasady odbioru odpadów:

l) Spółka zapewni odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem, przygotowanym we współpracy
z Gminą, wyłącznie w dni robocze w godzinach: 6.00 ~ 15.00;

2) zadaniem Spółki jest sporządzenie harmonogramu, który zapewni regularność
i powtarzalność odbierania odpadów, aby mieszkańcy mogli zaplanować przygotowanie
odpadów do odebrania;
3) odbiór odpadów, który realizowany jest co najmniej raz w tygodniu, powinien pi-zypadać na ten
sam dzień tygodnia w ciągu całego roku. W przypadku gdy odbiór odpadów przypada częściej
niż raz w tygodniu, odbiór odpadów powinien przypadać w te same dni tygodnia;
4) odbiory odpadów, które realizowane są 2 razy w miesiącu lub rzadziej, powinny przypadać w
ten sam dzień tygodnia;
5) w przypadku gdy odbiór odpadów komunalnych przypadnie w dniu ustawowo wolnym od
pracy, dniem odbioru jest pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy
przypadający po dniu wolnym;
6) Spółka zobowiązana jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów,
z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów:
a) Spółka przygotuje harmonogram odbioru odpadów, w podziale na poszczególne
rodzaje odpadów oraz poszczególne rodzaje nieruchomości,
b) przygotowany harmonogram wszystkich ushig dla Gminy jak i dla poszczególnych
właścicieli nieruchomości musi być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny,
umożliwiający łatwe zorientowanie się w dacie i dniu odbioru poszczególnych
rodzajów odpadów,
c) Spółka przygotuje projekt harmonogramu odbioru odpadów obejmujący okres od dnia
02 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - Spółka przedłoży w wersji
papierowej do zatwierdzenia harmonogram Gminie w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

d) Gmma zatwierdzi harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie do
3 dni od jego otrzymania, w przypadku wymagającym dopracowania, termin może
być przedhiżony,
e) Spółka w termmie 3 dni wprowadzi uwagi Gminy oraz przedstawi go do ponownej
akceptacji,
f) Gmma zatwierdzi harmonogram z wprowadzonymi uwagami przez Spółkę
w terminie 5 dni od daty jego otrzymania,
h) zatwierdzony harmonogram obowiązuje do końca okresu, na który został ustalony,

i) Spó&a na własny koszt wykona i udostępni właścicielom nieruchomości od 02 styczma
2020 r. w Biurze Obsługi Klienta (BOK) harmonogram w formie papierowej,
zatwierdzony przez Gminę,

j) Spółka umieści harmonogramy wywozu na stronach intemetowych: Gminy Choszczno i
własnej, oraz zamieści ogłoszenie w informatorze gminnym:

- dla właścicieli nieruchomości w terenie wiejskim. Spółka przekaże harmonogram
Sołtysom oraz pozostawi w miejscach użyteczności publicznej lub przekaże
bezpośrednio właścicielowi.
- dla właścicieli nieruchomości zabudowy wielorodzumej Spółka po jednym egzemplarzu
harmonogramu dostarczy bezpośrednio zarządcy lub administratorowi nieruchomości,

k) w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Gminy, dopuszcza się zmianę
terminu odbioru odpadów. Spółka odpowiedziahia jest w takim przypadku za bieżące
poinformowanie Gminy w sposób określony w umowie oraz poinformowanie
właścicieli nieruchomości w sposób skuteczny poprzez:
- strony intemetowe: Gminy, własną lub ulotki skierowane do zainteresowanych

właścicieli nieruchomości.
l) Spółka w terminie 7 dni przekaże Gminie zaktualizowany harmonogram
w wersji elektronicznej;
7) Spółka jest zobowiązana odbierać odpady od właściciela nieruchomości w każdej zebranej
ilości zdeponowane w pojemnikach i workach. Spółka jest zobowiązana do porządkowania
terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników,

worków, pojazdów powsta-tych w trakcie realizacji ushigi wywozu. Powyższy zapis dotyczy
również porządku wokół gniazd recyklingowych;
8) zakazuje się Spółce mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości;
9) przed wykonaniem usługi odbioru odpadów Spółka jest zobowiązana do kontroli rodzaju
odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem pojemnika lub worka. Spółka odbierać będzie
wszystkie odpady z nieruchomości jako zmieszane i zobowiązana będzie do powiadomienia o
tym fakcie Gminę. Przed zabraniem odpadów Spółka sporządza dokumentację fotograficzną,

filmową, która potwierdza zastrzeżenia Spółki dotyczące nieprowadzenia zbiórki w sposób
selektywny;
10) pojazdy Spółki przed rozpoczęciem usługi odbierania odpadów komunalnych powinny być
opróżnione z odpadów, czyste wewnątrz i na zewnątrz (bez widocznych oznak uszkodzeń

i korozji);
11) Spółka zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do
nieruchomości będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, zmiany

organizacji ruchu drogowego itp. W takich przypadkach Spółce nie przysługują roszczenia z
tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu
odpady komunaltie winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie;
12) Spółka zapewni, aby odbiór odpadów komunalnych dokonywany był przez osoby
wyposażone w jednolite, estetyczne ubrania robocze z wyraźnym oznaczeniem nazwy Spółki;

13) Spółka zobowiązana jest do wytaczania wszystkich pojemników z miejsca ich lokalizacji tj.
sprzed posesji lub altan śmietnikowych;
14) Spółka wykonująca usługę odbierania odpadów komunalnych zobowiązana jest po jej
wykonaniu do ustawienia opróżnianego pojemnika na poprzednie miejsce;
15) Spółka zobowiązana jest zabezpieczyć przewożone odpady przed wysypaniem, rozwianiem
lub wyciekiem w trakcie transportu. W przypadku /wysypania/rozwiama/wycieku cieczy z
komory śmieciarki lub kontenerów Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego
usunięcia skutków zaistniałych zdarzeń. W przypadku wycieku oleju z pojazdu wykonawca
ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu spowodowanych szkód i jest zobowiązany do ich
usunięcia i zabezpieczenia roszczeń osób/podmiotów poszkodowanych;
16) Spółka będzie ponosić odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za skutki zdarzeń
wynikających z realizacji umowy lub za brak podjęcia działań, do których była zobowiązana
umową;

17) Spółka jest zobowiązana udostępnić pojazdy w celu kontroli pracownikom Gminy lub
osobom upoważnionym przez Gminę;

18) Spółkajest zobowiązana do zorganizowania na czas realizacji umowy Biura Obsługi Klienta
(BOK), które będzie mieściło się na terenie Gminy Choszczno. BOK powinien być czynny co
najmniej od poniedziałku do piątku, od godziny 10.00 do godziny 15.00. Zadaniem BOK jest
obsługa właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choszczno, od których są odbierane
odpady komunalne. W szczególności BOK jest miejscem przyjmowania zgłoszeń od Gminy,
wydawania harmonogramów odbierania odpadów;
19) Reklamacje zgłaszane do Gminy przez właścicieli nieruchomości, przekazywane będą Spółce

do BOK;

20) Wpływające reklamacje powinny być rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 2 dni od otrzymania zgłoszenia od Gminy lub w przypadku braku możliwości odbioru
w ww. terminie, ustalając z właścicielem nieruchomości termin dogodny dla każdej ze stron;
21) Spółka prowadzi pisemną dokumentację zgłoszonych i rozpatrzonych reklamacji. Kopia
rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana Gminie;
22) Spółka zapewni ważenie wszystldch odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej
wadze samochodowej w miejscu przekazania odpadów komunalnych odebranych od
właścicieli nieruchomości celem ich dalszego zagospodarowania. Miejsca ważenia zostaną

podane Gminie po podpisaniu umowy i będą na bieżąco, niezwłocznie aktualizowane. Spółka
będzie przechowywać dokumenty potwierdzające ważenie oraz udostępni je Gminie na
żądanie.

Zagospodlarowanie odpadów
u.

l. Spółka odbierająca odpady komunalne od właścicieli memchomości zobowiązana jest do:
a) przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunahiych do instalacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. póz. 701 ze
zm.),

b) przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych.

c) zagospodarowania odebranych odpadów w sposób, który zapewni osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji
odpadów komunalnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14
grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. póz. 2167),
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla papieru metalu, tworzyw

sztucznych i szkła w roku 2020 - co najmniej 59 % za ostatnie półrocze,
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami dla
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2020- co najmniej 70
% za ostatnie półrocze;
d) zagospodarowania w sposób inny niż składowanie na składowisku co najmniej 65% - do dnia 16
lipca 2020 r. (wagowo) odebranych odpadów ulegających biodegradacji stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 r. (w każdym półroczu obowiązywania umowy) zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z 2017 r.

póz. 2412).
2, Ustalenie, czy Spółka osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku, o których mowa w pkt H. l Ut.c, a także wymagane ograniczenie masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do sldadowania, o których mowa w pkt
11.1 lit. d nastąpi na podstawie Sprawozdań półrocznych, o którym mowa w pkt 11.3 oraz
Raportów Miesięcznych, o których mowa w pkt 11.4.
3. Spółka ma obowiązek składać Gminie póh-oczne sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spółka zobowiązana jest także zamieścić w
sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, za dane póh'ocze.

4. Spółka po zakończeniu każdego miesiąca obowiązana Jest złożyć Raport Miesięczny
z wykonania przedmiotu umowy w danym miesiącu. Informacja w szczególności powinna
zawierać:

a) ilość, rodzaj (z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów odebranych oraz sposób ich
zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji do której zostały przekazane odebrane od
właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

b) zbiorczą listę opróżnień pojemników z gniazd recyklingowych (dzwonów), ilości
(z podaniem kodów) poszczególnych frakcji odpadów odebranych z gniazd recyklingowych
oraz sposób ich zagospodarowania,

c) zbiorczą listą opróżnień pojemników w aptekach zawierającą: potwierdzenie
w postaci pieczęci apteki (lub innego właściwego podmiotu), pieczątki imiennej
i podpisu pracownika apteki (lub innego właściwego podmiotu) oraz datę odbioru
i masę odebranych leków z poszczególnych punktów,
d) karty przekazania odpadów,
e) dokumenty wydane przez wybraną przez Spółkę instalację, w której zostały zagospodarowane
odpady, wskazujące na ilość (Mg) zagospodarowanych odpadów,
f) dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk oraz odrębnie recykling,
g) wyliczenie wraz z informacją (w ujęciu miesięcznym, półrocznym oraz narastającym
w odniesieniu do danego półrocza i roku kalendarzowego) o osiągniętych poziomach recyldmgu
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szklą,

h) informacje odnośnie nieruchomości na których odpady są gromadzone niezgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym w Gminie Choszczno.

5. Ponadto w celu uzyskania efektu, jakim jest pełna kontrola Gminy nad sposobem
i miejscami zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Choszczno
Spółka będzie przekazywała na koniec każdego kwartału, dowody uznania
i obciążania rachunków bankowych Spółki, a także poświadczone za zgodność
z oryginałem kopie faktur potwierdzających przekazywanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Choszczno każdemu następnemu odbiorcy, aż do odbiorcy ostatecznego.

6. Informacje z pkt 11.4. po zweryfikowaniu przez Gminę będzie stanowiła podstawę do wystawienia
protokohj należytego wykonania przedmiotu umowy.

7. Spółka obowiązana jest do okazania na żądanie Gminy wszelkich dokumentów sporządzonych na
potrzeby ewidencji odpadów oraz wszelkich dokumentów potwierdzających osiągnięcie
określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Obowiązki Spółki w zakresie zbierania odpadów komunalnych.

m.
l. Gmina szacuje ilości poszczególnych pojemników:
2,5 m3 typu „dzwon" żółty - 190
2,5 m typu „dzwon" zielony - 120
2,5 m typu „dzwon" niebieski - 38
2. Podane ilości mają charakter szacunkowy.

3. Spółka zobowiązana Jest do utrzymywania wszystkich pojemników, z których odbiera odpady
komunalne w odpowiednim stanie technicznym, W przypadku, gdy pojemnik dzwon ulegnie
trwałemu uszkodzeniu Spółka dokona naprawy lub wymiany pojemnika.
4. Spółka jest zobowiązany wyposażyć w odpowiednie pojemniki apteki wymienione
w załączniku nr 5 oraz przy odbiorze dokonywać wymiany worków.

5. W okresie obowiązywania umowy Spółka odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie
pojemników do gromadzenia odpadów stanowiących własność właścicieli nieruchomości,
powstałe w wyniku świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów
z nieruchomości. W celu umknięcia nieuzasadnionych roszczeń ze strony właścicieli
nieruchomości wykonawca powinien własnym staraniem i na własny koszt przed rozpoczęciem

opróżniania pojemników przeprowadzić ocenę ich stanu i utrwalić jej wyniki dla celów
dowodowych.

6. Przed odebraniem odpadów z nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do kontroli rodzaju
odpadów i ich zgodności z przeznaczeniem pojemnika lub worka.
W przypadku stwierdzenia:

a) innych niż komunalne rodzajów odpadów zebranych przez właścicieli nieruchomości w tym
odpadów niebezpiecznych lub pochodzących z działalności wykonywanej przez właściciele
niemchomości działalności gospodarczej lub
b) wystawienia przez właściciela nieruchomości innej frakcji odpadów niż odbierana danego
dnia wykonawca nie odbiera odpadów, dokumentuje zdarzenie w formie zdjęć, o czym
informuje Gminę najpóźniej do godz.l0:00 dnia następnego dnia roboczego po wystąpieniu
zdarzenia droga elektroniczną załączając wykonane zdjęcia.
c) niedopełnienie przez właściciela obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów
wykonawca dokumentuje zdarzenie w formie zdjęć aparatem cyfrowym , przyjmuje odpady
jako zmieszane oraz powiadamia Gminę najpóźniej do godz. 10:00 dnia następnego dnia
roboczego po wystąpieniu zdarzenia

Wymasania dotyczące systemów monitoringu wykony^vania usiugl
IV.

l. System monitoringu bazujący na GPS.
l) Spółka wyposaży wszystkie pojazdy w elektroniczny system monitoringu bazujący na GPS
rejestrujący przebieg tras -punkty nie rzadziej niż co 3 minuty.
2) Wszystkie zarejestrowane zdarzenia (załadunek, wyładunek, identyfikacja, ważenie,
rejestracja i inne) muszą być rozszerzone o dokładną datę i czas zgodny
z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC (PL) oraz wspóh-zędne geograficzne zdarzeń
wyznaczone na podstawie systemu GPS.

3) Spółka zobowiązana jest na każdorazowe żądanie Gminy udostępnić we wskazanym zakresie
informacje z systemów GPS dotyczących wszystkich przejazdów pojazdów transportujących
odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów, miejsc zatrzymania pojazdów, a
także momentów odbioru odpadów z posesji i wyładunku odpadów, przez cały okres trwania
umowy i do 3 miesięcy po jej zakończeniu.
2. Czujnik załadowania/wyładowania odpadów.
Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w czujniki:
- Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu,
Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas otwierania odwłoka
w czasie opróżniania śmieciarki z odpadów.

Wyposażenie w oojemniki gniazd recyklingowych (dzwonów).
v.

l. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie pojemników do selektywnej zbiórki trzech
frakcji odpadów (pety, szkło, papier) do tzw. gniazd recyklingowych (dzwony) oraz odbiór i
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zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w pojemnikach, na zasadach określonych w Opisie
przedmiotu zamówienia.

2. Wykaz miejsc, które Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć w pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów wraz podaniem ilości i wielkości pojemników zawiera załącznik nr 4 do Opisu
przedmiotu zamówienia.

3. Do pojemników ustawionych w dzwonach w szczególności odpowiednie zastosowanie mają pkt
m. l, HL2, DI.6, ffl.7 Opisu przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
- załącznik nr l - wykaz nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkiem jednorodzinnym,
- załącznik nr 2 - 2) wykaz nierucliomości zamieszkałych, zabudowanych budynkiem

wielolokalowym;
- załącznik nr 3 - lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon" wraz
podaniem ilości i wielkości pojemników " teren miejski i teren wiejski
- załącznik nr 4 - ilość pojemników do wyposażenia gniazd recyklingowych;
- załącznik nr 5 - wykaz aptek.
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