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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu  

Gminy Komprachcice w okresie 01.02.2023 – 31.01.2024 

( „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne, oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Gminie Komprachcice w okresie 01.02.2023 – 31.01.2024”) 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:  

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne w Gminie Komprachcice i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w okresie 01.02.2023 – 31.01.2024”   

2. Opis przedmiotu zamówienia i jego zakres: 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości 

na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne  oraz z punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych.  wyposażenie  nieruchomości w pojemniki i worki do  

gromadzenia odpadów wskazanych w opisie zamówienia. 

 2.2. Charakterystyka gminy  

1) Powierzchnia 

Powierzchnia Gminy Komprachcice wynosi 5591 ha. 

2) Liczba sołectw : 7 

Nazwy sołectw –  Domecko, Dziekaństwo, Komprachcice, Ochodze, Osiny, Polska Nowa Wieś, 

Wawelno.  

3) Typ zabudowy 

Zabudowa jednorodzinna i  nieliczna zabudowa wielorodzinna 

4) Liczba mieszkańców i gospodarstw domowych 

Łączna liczba mieszkańców Gminy Komprachcice (stan na 31 grudnia  2021 r.): 7 228 

(wynikająca ze złożonych deklaracji). 

Szacunkowa liczba gospodarstw domowych jednorodzinnych: 2366, oraz budynków 

wielorodzinnych – bloki: 12 (wynikająca ze złożonych deklaracji). 

5) Liczba nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne: 73 

2.3. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: 



1. Zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podziałem na: 
a) odbiór u źródła - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - realizowane 

w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C1, 
a) odbiór u źródła - szkło - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie 

jako: C2, 
b) odbiór u źródła – zmieszane odpady opakowaniowe - realizowane w ramach ceny 

jednostkowej określonej w ofercie jako: C3, 
c) odbiór u źródła - papier - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: 

C4, 
d) odbiór u źródła - bioodpady - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie 

jako: C5, 
e) odbiór u źródła – meble i inne odpady wielkogabarytowe - realizowane w ramach ceny 

jednostkowej określonej w ofercie jako: C6, 
f) odbiór u źródła – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  - realizowane w ramach ceny 

jednostkowej określonej w ofercie jako: C7, 
g) odbiór u źródła – zużyte opony   - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w 

ofercie jako: C8, 
h) odbiór w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  - zmieszane 

odpady opakowaniowe - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: 
C9, 

i) odbiór w PSZOK  - bioodpady - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w 
ofercie jako: C10, 

j) odbiór w PSZOK  - szkło- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: 
C11, 

k) odbiór w PSZOK  - zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe - realizowane w ramach ceny 
jednostkowej określonej w ofercie jako: C12, 

l) odbiór w PSZOK  - gruz ceglany i betonowy - realizowane w ramach ceny jednostkowej 
określonej w ofercie jako: C13, 

m) odbiór w PSZOK  - przeterminowane leki - realizowane w ramach ceny jednostkowej 
określonej w ofercie jako: C14, 

n) odbiór w PSZOK  - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i 
strzykawki - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C15, 

o) odbiór w PSZOK  - zużyte baterie i akumulatory- realizowane w ramach ceny jednostkowej 
określonej w ofercie jako: C16, 

p) odbiór w PSZOK  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dot. również odpadu 
niebezpiecznego)- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C17 

q) odbiór w PSZOK  - opony samochodów osobowych i jednośladów - realizowane w ramach 
ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: C18, 

r) odbiór w PSZOK  - meble i inne odpady wielkogabarytowe - realizowane w ramach ceny 
jednostkowej określonej w ofercie jako: C19, 

s) odbiór w PSZOK  - odpadów niebezpiecznych (farby, tusze, kleje, lepiszcze, żywice, oleje, itp., 
oraz opakowania po nich)- realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w ofercie jako: 
C20, 

t) odbiór w PSZOK  - świetlówek - realizowane w ramach ceny jednostkowej określonej w 
ofercie jako: C21 

 

 

3.  Sposób i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) Odpady niesegregowane (zmieszane)  

a) Odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzone będą w pojemnikach, które zapewni 

Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy, oraz na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne. 



Szacunkową ilość nieruchomości zamieszkałych , nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne  oraz szacunkową ilość pojemników podano w 

pkt . 

Częstotliwość wywozu i ilość odbieranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

- w zabudowie jednorodzinnej:  

 z nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osób - jeden pojemnik o pojemności 80 l 

dwa razy w miesiącu. 

 z nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 4 osób, - jeden pojemnik o pojemności 120 l 

dwa razy w miesiącu. 

 z nieruchomości zamieszkałej przez 5 – 8 osób, - jeden pojemnik o pojemności 240 l 

dwa razy w miesiącu. 

 z gospodarstw 9 osobowych i większych - jeden pojemnik o pojemności 240 l 

odbierany dwa razy w miesiącu. oraz dodatkowo jeden pojemnik 120 l na odpady 

zmieszane na każde kolejne 4 osoby odbierany dwa razy w miesiącu. 

- w zabudowie wielorodzinnej:  

 w przypadku budynków wielolokalowych, zmieszane odpady komunalne, gromadzone 

będą w pojemnikach zapewniających pokrycie zapotrzebowania lecz nie mniej niż jeden 

pojemnik o pojemności 1100 l na każde 50 osób i odbierane co tydzień,  

- ustalono minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z 

gospodarstwa domowego przypadający na jednego mieszkańca w ilości 30 litrów/ miesiąc  

- na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne   

 pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l. odbierany dwa razy w miesiącu. 

 

c) wprowadza się następujące rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych):  

- w zabudowie jednorodzinnej:  

 pojemnik czarny o pojemności 80 l, 120 l, 240 l,  

- w zabudowie wielorodzinnej:  

 pojemnik czarny o pojemności 1100 l  

- na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne   

 pojemnik czarny o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l. 

 

2) Bioodpady powstające w gospodarstwach domowych  

 

a) Bioodpady gromadzone będą w pojemnikach, które zapewni Wykonawca i dostarczy je 

właścicielom nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, oraz właścicielom 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. 

Wykonawca ustawi pojemniki w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości.  

 

Szacunkową ilość nieruchomości, które należy wyposażyć w pojemniki, oraz szacunkową ilość 

pojemników podano w rozdziale 4.  

 



b) Wprowadza się następujące rodzaje urządzeń do gromadzenia odpadów ulegających 

biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji:  

- w zabudowie jednorodzinnej:  

 pojemnik brązowy, o pojemności 120 l, opróżniany raz w miesiącu,  

- w zabudowie wielorodzinnej:  

 pojemnik brązowy, o pojemności 1100 l, opróżniany opróżniany jeden raz w miesiącu,  

W zabudowie wielorodzinnej zaleca się stosowanie pojemników o objętości 1100 l  na każde 50 

osób.  

- na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne   

 pojemnik brązowy, o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l, opróżniany raz w 

miesiącu, 

 

 

3) Papier i tektura  

 

a) Odpady: papier i tektura gromadzone będą w niebieskich workach (w zabudowie 

jednorodzinnej) w pojemnikach (zabudowa wielorodzinna) w pojemnikach lub workach 

(nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne)  które 

zapewni Wykonawca i dostarczy je właścicielom nieruchomości.  

Ilość nieruchomości, które należy wyposażyć w worki i pojemniki oraz szacunkową ilość 

worków i pojemników podano w rozdziale 4.  

 

b) Wprowadza się następujące sposoby gromadzenia odpadów z papieru i tektury:  

- w zabudowie jednorodzinnej:  

 worek niebieski oznaczony napisem „Papier” o pojemności 120 l, opróżniany raz w 

miesiącu, 

- w zabudowie wielorodzinnej:  

 pojemnik niebieski oznaczony napisem „Papier” o pojemności 1100 l opróżniany raz 

w miesiącu, 

W zabudowie wielorodzinnej zaleca się stosowanie pojemników o objętości 1100 l na każde 50 

osób. 

- na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne   

 worek niebieski oznaczony napisem „Papier” o pojemności 120 l lub pojemnik 

niebieski o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l, opróżniany raz w miesiącu, 

 

 

4) Zmieszane odpady opakowaniowe 

a) Odpady: zmieszane odpady opakowaniowe  gromadzone będą w pojemnikach, które zapewni 

Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz właścicielom nieruchomości na których nie zamieszkują  

mieszkańcy a powstają odpady komunalne.  

Ilość nieruchomości, które należy wyposażyć w pojemniki oraz szacunkową ilość pojemników 

podano w rozdziale 4. 



 

b) Wprowadza się następujące rodzaje pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów 

opakowaniowych  

- w zabudowie jednorodzinnej:  

 pojemnik żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 240 

l, uwzględniając normy: 

 z nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l raz na 

dwa miesiące, 

 - z nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l 

opróżniany raz w miesiącu, 

 - z gospodarstw 7 osobowych i większych - jeden pojemnik o pojemności 240 l odbierany 

opróżniany raz w miesiącu, oraz dodatkowo jeden pojemnik 240 l na każde kolejne 5 osób 

odbierany opróżniany raz w miesiącu, 

- w zabudowie wielorodzinnej:  

 pojemnik żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 1100 

l opróżniany dwa razy w miesiącu 

W zabudowie wielorodzinnej zaleca się stosowanie pojemników o objętości 1100 l na każde 30 

osób.  

- na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne   

 pojemnik żółty, o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l, opróżniany raz w 

miesiącu, 

 

5) Szkło  

a) Szkło gromadzone będzie w pojemnikach, które zapewni Wykonawca i ustawi je w miejscach 

wskazanych przez właścicieli nieruchomości.. 

Ilość nieruchomości, które należy wyposażyć w pojemniki oraz szacunkową ilość pojemników 

podano w rozdziale 4.  

 

b) Wprowadza się następujące rodzaje pojemników do gromadzenia szkła bezbarwnego i 

kolorowego:  

- w zabudowie jednorodzinnej:  

 pojemnik zielony,   

oznaczony napisem „Szkło” o pojemności 120l, opróżniany z uwzględnieniem normy: 

- z nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l odbierany 

raz na trzy miesiące. 

- z gospodarstw 7 osobowych i większych - jeden pojemnik o pojemności 120 l odbierany co 12-

tygodni oraz dodatkowo jeden pojemnik 120 l na każde kolejne 5 osób odbierany raz na trzy 

miesiące. 

  

- w zabudowie wielorodzinnej:  

 pojemnik zielony, dopuszcza się aby pojemnik był pokryty odpowiednim kolorem,  

w części nie mniejszej niż 30 %zewnętrznej całkowitej powierzchni pojemnika 

oznaczony napisem „Szkło” o pojemności 1100 l opróżniany raz w miesiącu. 



W zabudowie wielorodzinnej zaleca się stosowanie pojemników o objętości 1100 l na każde 30 

osób. 

- na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne   

pojemnik zielony, o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l, odbierany raz na trzy miesiące. 

 

6) Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  i zużyte opony oraz 

inne, a w tym: armatura sanitarna, stolarka okienna i drzwiowa:  

będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed 

swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych 

terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.  

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz w roku (termin wiosna/lato 

wskazany w harmonogramie).  

 

a) 3.1. Odbiór odpadów i ich zagospodarowanie z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK): 

 PSZOK zlokalizowany jest w Komprachcicach przy ul. Rolniczej 6 (obok Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) . Na terenie Gminy Komprachcice 

funkcjonuje jeden PSZOK. 

 Na terenie PSZOK znajdują się będące własnością Zamawiającego kontenery i 

pojemniki do gromadzenia frakcji odpadów: 

 odpady wielkogabarytowe 34 m³ – 1 szt. 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 34 m³  - 1 szt.  

 bioodpady – 12 m³  - 1 szt. 

 bioodpady, w tym zielone (trawa) – 7 m³  - 1 szt. 

 bioodpady, w tym zielone (gałęzie krzewy , łodygi) – 7 m³ – 1 szt. 

 zmieszane odpady budowlane  - 7 m³ – 1 szt., 4 m³ - 1 szt. 

 Gruz ceglany – 4 m³  - 1 szt. 

 Zużyte opony  - 7 m³  - 1 szt. 

 Papier i tektura – 1,1 m³ – 4 szt. 

 szkło i opakowania szklane  – 1,1 m³  - 2 szt.  

 Zmieszane odpady opakowaniowe – 7m³ – 1 szt. 

 Odpady niebezpieczne  - 1,1 m³  - 3 szt.  

 świetlówki 0,06 m³ – 1 szt.  

 baterie i akumulatory – 0,06 m³  - 1 szt. 

 pojemnik na przeterminowane leki o pojemności 0,06 m³ – 1 szt. 

 pojemnik na odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi o 

pojemności 0,06 m3 

- Wykonawca odbiera odpady z PSZOK w terminie 72 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.  

 

3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

 

3.1. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w pojemniki i worki na odpady. 



1) Wyposażenie w terminie do dnia podpisania umowy wskazanych przez Gminę 

nieruchomości zamieszkałych, oraz nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne w pojemniki na odpady niesegregowane 

(zmieszane), frakcję suchą obejmującą: Zmieszane odpady, odpady szklane, pojemniki na 

bioodpady oraz worki na papier  spełniające wymagania określone w „Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komprachcice”  

2) W przypadku wyeksploatowania pojemnika lub jego niesprawności z innej przyczyny – 

pojemnik podlega wymianie – na czysty i wolny od wad, 

3) Pojemniki na odpady komunalne muszą być sprawne technicznie, czyste, mieć 

ujednolicone kolory i być właściwie opisane do gromadzenia jakich odpadów służą, nazwą 

Przedsiębiorcy oraz jego nr telefonu, 

4) Wyposażenie w pojemniki polega na udostępnieniu ich na czas trwania umowy do 

korzystania osobie trzeciej (właścicielowi nieruchomości) i nie oznacza przeniesienia 

pojemnika na własność gminy. Przy ustalaniu ilości i pojemności pojemników w obrębie 

zabudowy jednorodzinnej – na terenie nieruchomości posiadających kilku użytkowników, 

należy uwzględnić możliwość wyposażenia nieruchomości w odrębne pojemniki dla 

każdego użytkownika (rodziny), 

5) Wyposażenie w worki polega na dostarczeniu jednego worka w zabudowie jednorodzinnej 

na gospodarstwo domowe, wymiennie, z uwzględnieniem określonej w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice częstotliwością. Jeżeli 

na danej nieruchomości zadeklarowanych jest kilka gospodarstw domowych worek 

dostarczany jest odrębnie dla każdego gospodarstwa domowego.  

6) Rodzaje stosowanych pojemników:  

a) pojemnik zielony oznaczony napisem „Szkło”– do gromadzenia szkła kolorowego i 

bezbarwnego, dopuszcza się aby był pokryty odpowiednim kolorem, w części nie 

mniejszej niż 30 % zewnętrznej całkowitej powierzchni pojemnika,  

b) pojemnik żółty lub czarny z żółtą klapą oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” 

– do tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, dopuszcza się aby był 

pokryty odpowiednim kolorem, w części nie mniejszej niż 30 % zewnętrznej całkowitej 

powierzchni pojemnika, 

c) pojemnik czarny – do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych), 

d) pojemnik brązowy oznaczony napisem „Bio” – do gromadzenia bioodpadów,  

e) pojemnik niebieski oznaczony napisem „Papier” – do gromadzenia odpadów papieru i 

tektury oraz opakowania z papieru i tektury, stosowany wyłącznie w zabudowie 

wielorodzinnej i na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne 

f) worek niebieski oznaczony napisem „Papier” – do gromadzenia papieru, tektury, 

opakowań z papieru i tektury, stosowany wyłącznie w zabudowie jednorodzinnej i na 

terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, 

7) Wykonawca obowiązany jest przy sporządzeniu oferty do uwzględnienia danych 

zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w tabeli w rozdziale 4 

obrazującej ilość zebranych odpadów z terenu gminy w latach 2020-2021, 



8) Sposób odbierania poszczególnych frakcji musi być zgodny z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice, 

9) Na potwierdzenie dostarczenia pojemników i worków Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wykaz wyposażonych nieruchomości w pojemniki i worki. W przypadku 

niemożności wyposażenia nieruchomości w pojemniki z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich 

zaistnienie. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności 

co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w 

odstępach co najmniej 3 dniowych w godzinach 6.00 – 19.00, 

10) Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych 

zawierających informację o ilości i rodzaju wydanych pojemników na odpady komunalne 

i odpady „bio” i worków na papier w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu danego 

miesiąca, 

11) w trakcie wykonywania umowy wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego 

dodatkowych nieruchomości w niezbędne pojemniki  i worki na papier następuje 

najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Do 

czasu dostarczenia przez Wykonawcę niezbędnych pojemników  i worków odpady z 

nieruchomości odbierane będą od właścicieli nieruchomości w wystawionych workach z 

zebranymi odpadami danego rodzaju. 

12) wymiana przez Wykonawcę pojemników na mniejsze lub większe oraz doposażenie w 

dodatkowe pojemniki nieruchomości odbywa się w ciągu 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wymiany pojemnika na 

większy, lub doposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki do czasu wymiany lub 

doposażenia nieruchomości w pojemniki, jeżeli właściciel nieruchomości wystawi obok 

posiadanego pojemnika inne worki z zebranymi odpadami danego rodzaju Wykonawca 

obowiązany jest również do ich odbioru, 

13) Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych także w pojemnikach 

będących własnością właścicieli nieruchomości, jeżeli spełnią one wymagania określone 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komprachcice, oraz 

znajdują się one w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, 

14) Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania pojemników i worków na odpady  

trwałą informacją (np. naklejką na pojemnikach i nadrukiem na workach) o rodzaju 

gromadzonych w nich odpadów, nazwą oraz numerem telefonu Przedsiębiorcy w sposób 

czytelny i widoczny; 

15) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany uszkodzonych kontenerów i 

pojemników na odpady na własny koszt w terminie do 7 dni od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

16) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pojemniki zniszczone z winy mieszkańca. 

 

3.2. Wykonawca obowiązany jest udostępniać w siedzibie Zamawiającego oznakowane worki o 

pojemności 120 l wraz z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych i odbierać gromadzone 

w nich odpady zmieszane pochodzące z nieruchomości zamieszkałych sezonowo w terminach 

wywozu odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem. Worki muszą posiadać odpowiednią 

wytrzymałość i być opisane nazwą Przedsiębiorcy oraz jego nr telefonu. Przewiduje się ilość 



udostępnionych worków około 200 szt. na odpady zmieszane w okresie obowiązywania 

umowy.  

 

3.3. Harmonogram. 

1) Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów z częstotliwością określoną 

w SIWZ.  

2) Zamawiający dostarczy Wykonawcy do dnia podpisania umowy szczegółowy wykaz 

adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów, z bazy będącej w posiadaniu 

Gminy.  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów z 

uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów oraz wymagań określonych w uchwale nr 

LVI.300.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11.08.2022 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komprachcice, uchwale Nr LVI.301.2022  

Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności biorąc pod uwagę, że odbiór odpadów nie może następować w dni 

ustawowo wolne od pracy. 

3) Zadaniem Wykonawcy jest takie sporządzenie szczegółowego harmonogramu 

zapewniającego regularność i powtarzalność odbierania, aby mieszkańcy mogli w łatwy 

sposób zaplanować przygotowanie odpadów do ich odebrania. 

4) Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: 

a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie 

zorientowanie się, co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i 

powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów; 

b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z 

wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, materiałów propagandowych itp. 

c) powinien wskazywać daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z 

nieruchomości; 

d) do dnia podpisania umowy harmonogram powinien być dostarczony do każdej 

nieruchomości zamieszkałej w formie kolorowych wydruków; 

e) powinien zawierać informacje o terminach i miejscach zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych oraz pozostałych określonych w ust. 6 oraz zmianach terminów 

wywozów wynikających z przypadających dni świątecznych. 

7) Zamawiający umieści harmonogram również na swojej stronie internetowej 

www.komprachcice.pl;  

8) Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu projekt harmonogramu. Zamawiający 

zaakceptuje harmonogram lub przedstawi uwagi  do niego w terminie 3 dni od jego 

otrzymania. Wykonawca w terminie 3 dni wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz 

przedstawi go do ponownej akceptacji. 

9) Wykonawca obowiązany jest aktualizować harmonogram w miarę zaistniałych potrzeb po  

http://www.komprachcice.pl/


uzgodnieniu z Zamawiającym; 

10) Wykonawca obowiązany jest do dystrybucji również innych dokumentów związanych z 

Systemem Gospodarki Odpadami w Gminie Komprachcice o ile nie wymagają one 

potwierdzenia odbioru; 

Przez określenie „inne dokumenty związane z Systemem Gospodarki Odpadami w 

Komprachcicach o ile nie wymagają one „potwierdzenia odbioru” Zamawiający rozumie 

ulotki informacyjne kierowane do właścicieli nieruchomości w ramach SGO.  

 

3.4. Wymagania, co do sposobu odbierania odpadów 

1) Wykonawca obowiązany jest dotrzeć do każdej nieruchomości na terenie Gminy 

Komprachcice i odbierać pojemniki i worki na papier  wystawione przez właściciela 

nieruchomości przed posesję w dniach odbioru odpadów wyznaczonych w 

harmonogramie. Ze względu na to, że odbiór odpadów odbywał się będzie po sieci dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych z drogami bocznymi o niskim standardzie (drogi 

o nawierzchni ziemnej i szerokości do 3 m), koniecznym będzie dostosowanie pojazdów 

do warunków terenowych. Kalkulując tabor samochodowy przeznaczony do 

wykonywania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów należy uwzględnić powyższe 

uwarunkowania terenowe.  

2) Wykonawca obowiązany jest samodzielnie wystawić pojemniki z odpadami, a następnie je 

odstawić na miejsce – w przypadku, gdy właściciel nieruchomości ze względu na podeszły 

wiek lub udokumentowaną niepełnosprawność nie jest w stanie samodzielnie wystawić 

pojemnika przed posesję. Wykonawca ustala powyższe z właścicielem nieruchomości, 

3) Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, 

poz. 122).  

4) Wykonawca obowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 

odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do:  

a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników podczas dokonywania 

odbioru,  

b) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 

Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników.  

5) Wykonawcę obowiązuje: 

 zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, 

 zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych przez 

mieszkańców odpadów komunalnych, 

 zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę, a także przed 

wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu w trakcie transportu; w przypadku wysypania 

wykonawca obowiązany jest  do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków 

ich wysypania (zabrudzeń, plam itd.), 

 naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy pojemników, w 



przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia wynikłego z winy Wykonawcy, 

 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pojemniki przekazane użytkownikom 

posesji na terenie gm. Komprachcice, 

 niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających  

w prawidłowym wykonaniu usługi w przypadku ich zajścia. 

 odbiór i transport odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, 

  odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów odbioru 

odpadów komunalnych posesji indywidualnych będzie znacznie utrudniony z powodu 

prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp.; w takich przypadkach Wykonawcy nie 

przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, chyba, że 

strony umowy w danym przypadku postanowią inaczej, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w majątku Zamawiającego lub osób 

trzecich spowodowane w trakcie świadczenia usługi,  

 zamawiający dopuszcza, aby odbieranie frakcji suchej  i szkła następowało przy 

użyciu pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów zmieszanych, przy czym 

podczas odbierania tych odpadów pojazdy powinny być wyraźnie oznakowane jaki 

rodzaj odpadu jest odbierany, 

 Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska wydanym na postawie art. 9d ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach. 

6)  Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do 

termicznego przekształcania.  

 

3.5. Wymagania w zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) zapewnienia przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy 

dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe 

wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości jak w złożonej w postępowaniu 

przetargowym ofercie, 

2) stosowanie przez cały czas trwania umowy wyłącznie pojazdów spełniających normę 

czystości spalin EURO 5 lub wyższą, 

3) w razie awarii zapewnia pojazdy o zbliżonych parametrach, ale spełniających normę 

czystości spalin EURO 5 lub wyższą, 

4) użytkowania pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług; pojazdy te winny być we 

właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, 

umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy 

firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, 

5) odbierania i transportowania odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z 

przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2022r.  poz. 988 z późn. zm.); transport odpadów wielkogabarytowych, może odbywać się 

pojazdami ciężarowymi, 

6) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja 

sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony 



środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny 

być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

7) Wykonawca usługi obowiązany jest posiadać aktualne dokumenty potwierdzające 

wykonanie ww. czynności, 

8) posiadania i funkcjonowania bazy transportowej (zaplecza techniczno-biurowego), 

9) garażowania samochodów przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie na 

terenie bazy transportowej, 

10) magazynowania na terenie bazy transportowej urządzeń rezerwowych i urządzeń 

przeznaczonych do remontu takich jak kontenery, pojemniki i inne, z zachowaniem zasad 

wymaganych przepisami budowlanymi, sanitarnymi i ochrony środowiska itp., 

11) posiadania sprzętu niezbędnego do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, 

12) umożliwienia wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub 

pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o 

odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

13) zapewnienia, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu 

zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające 

automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci czasu pracy, aktualnej lokalizacji i 

przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym 

wykonywaniem czynności (załadowanie odpadów, wyładowanie odpadów) co 6 

sekund lub częściej; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna 

minimum przez okres 90 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować 

kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego; 

a) zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym 

systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego:  

 bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i 

komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu danych 

określonych w pkt l, pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna 

minimum przez okres 90 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować 

kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego,  

 wyposażenia Zamawiającego na czas trwania umowy w oprogramowanie spełniające niżej 

wymienione funkcje, wraz z mapą cyfrową, zainstalowane na dyskach lokalnych 3 

komputerów Zamawiającego. Oprogramowanie, z którego Zamawiający ma korzystać ma 

umożliwiać: 

 przedstawianie wykonywania usługi w czasie rzeczywistym oraz z danymi archiwalnymi 

nawet w przypadku utraty łączności internetowej z centralnym serwerem, 

 bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonywania 

usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

z opóźnieniem nie większym niż 2 minuty, 

 odtwarzanie i analizę "historii" pracy sprzętu z okresu realizacji umowy na podstawie 

danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu, 

 dane winne być dostarczone Zamawiającemu w formie edytowalnej, umożliwiającej 

transformowanie danych, 



 wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu 

zamówienia w urządzenia monitorujące ich pracę, a szczególnie miejsc odbioru 

odpadów i miejsc wyładunku odpadów – otwarcia odwłoka zabudowy śmieciarki. 

 wyposażenia pojazdów w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 

opróżnieniu pojemników. 

 odbierania frakcji selektywnie zebranej przy użyciu pojazdów przystosowanych do ich 

odbierania, oznakowanych jakiego rodzaju odpad jest odbierany; 

 

3.6.  Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

b) dostarczenie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i  

unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której 

mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 

699.) lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) dostarczania bioodpadów oraz odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) 

do instalacji, które zapewnią wymagany poziom ograniczenia masy odpadów ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania,  

d) osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych z terenu 

gminy Komprachcice odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, 

szkła, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

e) obliczanie osiągniętych przez Wykonawcę poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

f) osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez 

siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa. 

 

g)  bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

h) ważenia poszczególnych rodzajów odpadów zebranych z terenu gminy Komprachcice 

przed poddaniem ich rozdzieleniu lub przed transportem do miejsc odzysku lub 

unieszkodliwiania, 

i) przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wagę odebranych 

odpadów i przekazanych do właściwej instalacji,  

j) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, Zamawiającemu sprawozdań podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

k) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, Zamawiającemu sprawozdań podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne, 



l) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania comiesięcznie Zamawiającemu, do 10-

tego dnia kolejnego miesiąca informacji o rodzaju i ilości odebranych odpadów z PSZOK. 

 

m) bieżącego przekazywania adresów nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy, oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, a nie są ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego, 

n) przekazywania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o: 

 ilości odebranych i zagospodarowanych  odpadów z podziałem na frakcje, 

potwierdzone kartami przekazania odpadów i dowodami wagowymi; 

 liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;  

 informacje zbiorcze o właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku w 

zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

  ilości odpadów zgromadzonych w PSZOK z podziałem na poszczególne ich rodzaje, 

o) przekazywania powyższych raportów w formie elektronicznej i papierowej 

uzgodnionej z Zamawiającym. Raport miesięczny jest podstawą do wystawienia 

faktury za wykonaną usługę, 

p) kontrolowania właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o przypadkach niedopełniania przez właścicieli nieruchomości w/w 

obowiązku. W przypadku zaistnienia następującej sytuacji Wykonawca sporządza 

protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, która stanowi dowód nie wywiązania się 

właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje go 

Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad 

selektywnej zbiórki odpadów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału 

w wybiórczej kontroli właścicieli nieruchomości w przedmiotowym zakresie. Zdjęcia 

muszą być tak wykonane, aby nie budziły wątpliwości przypisania pojemników do 

konkretnej nieruchomości, 

q) Wykonawca w ramach czynności odbioru odpadów winien sprawdzić poprawność 

segregacji odbieranych odpadów i skontrolować czy w odpowiednim pojemniku znajduje 

się odpowiednia frakcja odpadów oraz czy w pojemnikach nie znajdują się 

zanieczyszczenia innymi odpadami, 

r) W razie stwierdzenia przez Wykonawcę nieprawidłowej segregacji odpadów, Wykonawca 

ma odpady niewłaściwie posegregowane traktować jako zmieszane odpady komunalne. 

Pojemniki z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami Wykonawca ma oznakować 

naklejką w kształcie trójkąta równobocznego o rozmiarze nie mniejszym niż 8cm x 8 cm x 

8 cm, z napisem „ZŁA SEGREGACJA”. Odpady te powinny być odebrane przez 

Wykonawcę w najbliższym terminie określonym dla zmieszanych odpadów komunalnych. 

Po opróżnieniu pojemników Wykonawca zobowiązany jest usunąć naklejkę. 

s) zapewnienie do dnia podpisania umowy Zamawiającemu dostępu do „systemu 

monitorowania lokalizacji pojazdów” – w siedzibie Zamawiającego lub wskazanej przez 

Zamawiającego. Dostęp winien być realizowany poprzez bezpieczne łącze internetowe w 

przeglądarce internetowej. Za zestawienie bezpiecznego łącza (np. z wykorzystaniem SSl) 

odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów z 

tytułu eksploatacji ww. systemu lub jakiejkolwiek jego części przez cały okres 



eksploatacji tego systemu. Wykonawca obowiązany jest do przeszkolenia 2 osób 

wybranych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania.  

t) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz 

sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. 

Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub 

nieścisłości SIWZ po upływie terminu na wniesienie odwołania, 

u) uczestnictwo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w naradach (posiedzeniach 

komisji Rady Gminy, innych naradach) prowadzonych przez Zamawiającego w przypadku 

jego zaproszenia, na których omawiane będą zadania związane z realizacją przedmiotu 

umowy. Zaproszenia na narady będą przekazywane Wykonawcy z wyprzedzeniem nie 

mniej niż 7 dni przed tymi naradami w sposób telefoniczny lub e-mailowy, 

v) Wykonawca obowiązany jest przechowywać i bezpłatnie udostępniać Zamawiającemu całą 
wytworzoną dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy przez okres 3 lat po 
zakończeniu trwania niniejszej Umowy.  

 
3.7.      Reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów 
 

Wykonawca składając wyjaśnienia dotyczące przyjętych przez Zamawiającego reklamacji 
zobowiązany jest: 

 
1) nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania informacji o reklamacji, do 
złożenia w uzgodniony z Zamawiającym sposób wyjaśnień dotyczących przyjmowanych przez 
Zamawiającego reklamacji związanych z brakiem odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem.  

2) składając wyjaśnienia dotyczące przyjętych reklamacji obowiązany jest wskazać Zamawiającemu 

przyczyny braku odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, w taki sposób aby Zamawiający mógł 

w sposób pełny dokonać oceny złożonej reklamacji. Ponadto w przypadku braku odbioru odpadów z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy obowiązany jest on wskazać termin jednak nie dłuższy niż 

48 godzin od zgłoszenia reklamacji realizacji odbioru odpadów oraz osoby odpowiedzialnej za 

udzielenie odpowiedzi na reklamację.  

 
 

4. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie  

1) Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego 

Dane ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty:  

Na podstawie danych uzyskanych z systemu „Odpady w gminie” (stan na dzień 31.12.2021 r.)  

szacunkowa liczba osób zamieszkałych w gminie wynosi: 7 228 ze złożonych deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Szacunkowa liczba gospodarstw domowych na podstawie złożonych deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2366. 

 

Szacunkowa liczba nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne: 80. 

 

 



 

4.2 Szacunkowe dane ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty: 

- Nieruchomości jednorodzinne 

a) liczba nieruchomości, na których prowadzi się zbiórkę odpadów: 

 

Domecko – 337 

Dziekaństwo – 75 

Komprachcice – 699 

Ochodze  - 319 

Osiny – 162 

Polska Nowa Wieś – 486 

Wawelno - 288 

b) szacunkowa liczba budynków (gospodarstw domowych) –  2366 

c) szacunkowa liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych o 

poszczególnych pojemnościach: 

 80 l – 1093 szt. 

 120 l – 906 szt., 

 240 l – 353 szt., 

d) szacunkowa liczba pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: 

 pojemniki żółte lub czarne z żółtą klapą lub na frakcję suchą – 2290 szt., 

 pojemniki zielone lub czarne z zieloną klapą na szkło  – 2290 szt., 

 pojemniki na odpady bio – 2290 szt. 

 szacunkowa liczba worków na papier – 27 000 szt./rok 

 

 

- Zabudowa wielorodzinna 

a) szacunkowa  liczba budynków wielorodzinnych –  12; 

b) szacunkowa liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych:  

 1.100 l – 15 szt.; 

 

c) szacunkowa liczba pojemników 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów: 

 pojemniki na frakcję suchą – 15 szt., 

 pojemniki na opakowania szklane  –  15 szt. 

 pojemniki na papier – 15 szt. 

 

- Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 

 a) szacowana ilość nieruchomości – 80 

 b) szacunkowa liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych: 

  - 120 l – 29 szt. 

  - 240 l –  12 szt. 

  - 360 l – 2 szt. 

  - 660 l – 6 szt. 

  - 1100 l – 38 szt. 

c) szacunkowa liczba pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: 

 pojemniki żółte lub czarne z żółtą klapą lub na frakcję suchą: 

- 120 l – 6 szt. 



- 240 l – 17 szt. 

- 1100 l – 5 szt. 

 pojemniki zielone lub czarne z zieloną klapą na szkło: 

- 120 l – 11 szt. 

 pojemniki na odpady bio: 

- 120 l – 2 szt. 

 pojemniki na papier: 

- 120 l – 5 szt. 

- 1100 l – 2 szt. 

 szacunkowa liczba worków na papier – 200 szt./rok 

 

 

 

Średnia ilość odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych gminy 

Komprachcice w okresie roku w Mg wynosi:  

Rodzaj odpadu 2020 2021 

Odpady zmieszane 1920 1897,7 

Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

305 317 

Szkło 175 216 

Odpady 

wielkogabarytowe 

230 251 

Papier 79 73 

Odpady BIO 970 942 

 

4) trudne dojazdy: 

- Polska Nowa Wieś ul. Osadnicza, 

- Polska Nowa Wieś ul. Leśna 34 

- Polska Nowa Wieś ul. Rynkowa 20, 

- Polska Nowa Wieś ul. Sienna 8, 

- Komprachcice ul. Kwiatowa, 

- Osiny ul. Klonowa, 

- Domecko-Pucnik ul. Jaśkowska 20, 24, 30, 32 

- Komprachcice ul. Stokrotek  

 Lokalizacja trudnych dojazdów może ulec zmianie.  

 

Zatrudnienie 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców i dalszych 

podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób:  

a) min. 8 pracowników, którzy będą wykonywać bezpośrednio zamówienie (operatorzy sprzętu, 

pracownicy fizyczni, którzy będą wykonywać czynności w zakresie transportu odpadów, odbioru 

odpadów, w tym załadunku i wyładunku odpadów przez cały okres realizacji Umowy), 

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 



wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci zgłoszenia nieprawidłowości do Państwowej Inspekcji Pracy. 

5) Zamawiający wymaga aby realizacja usługi dostosowana była do potrzeb wszystkich 

użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych. 

5. Informacja dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom 

a) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu składa  Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące 

podwykonawców. 

b) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty potwierdzające brak 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu dotyczące 

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie 

jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazwy firm 

podwykonawców.  

 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

 

2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

 o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 

zawodowego lub handlowego  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli przedstawi: 

 

1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), 

2) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane na podstawie przepisu art. 25 

ust. 6a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 699 ze zm.),  

3) aktualny wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa w zakresie zbierania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego - zgodnie z przepisem art. 50 ust. 3 oraz art. 233 ustawy z 



dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.), 

4) aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych będących przedmiotem 

zamówienia wydane na podstawie zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, w 

przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. 

W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich 

przetwarzania  powinien przedstawić umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym 

zezwolenie w tym zakresie.  

5) w przypadku, gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi 

prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwienie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, aktualna 

umowa na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z 

prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane,  Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy,  

6) aktualne umowy z instalacją przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych i bioodpadów 

oraz instalacje do odzysku i zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny, 

.  

 

2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:- o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że; 

 

2.3.1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tzn. wykonał, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, ,  w ilości nie mniejszej niż 2 000 Mg/ rok odpadów 

zmieszanych oraz 800 Mg/ rok odpadów segregowanych wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane  

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia referencji bądź innych dokumentów potwierdzających ich należyte 

wykonywanie; ww. referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

zamówienia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

2.3.2.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania usługi, tzn.: 

Wykonawca musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122),  a także wymagania 

nałożone przez Zamawiającego.  a w szczególności: 

a) dysponuje samochodami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne określone 

przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, innymi przepisami oraz spełniającymi normę 

czystości spalin EURO5: 

- co najmniej dwoma pojazdami typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych z pojemników 60l – 1100l;  

- jednym pojazdem typu śmieciarka przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych z pojemników 60 – 1100l, małogabarytowym, tj.  o dopuszczalnej masie 

całkowitej nie przekraczającej 8550 Mg; pozwalającym na odbiór odpadów z miejsc o 

utrudnionym dojeździe; 

- co najmniej dwoma pojazdami typu śmieciarka przystosowanymi do odbierania odpadów 

segregowanych opakowaniowych oraz bioodpadów, w tym jednym dwukomorowym z funkcją 

kompaktującą do odbierania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych 

gromadzonych w systemie pojemników oraz worków. 

- minimum jednym pojazdem  z dźwigiem hakowym, oraz minimum jednym pojazdem  z 

dźwigiem bramowym do odbioru odpadów zgromadzonych w kontenerach; 

- minimum jednym samochodem osobowo – ciężarowym przeznaczonym do nadzoru realizacji 

usług oraz do interwencyjnego dostarczania/ odbierania pojemników – o napędzie 

elektrycznym; 



- minimum jednym samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów 

wielkogabarytowych;  

Pojazdy specjalistyczne typu śmieciarka powinny być wyposażone  w: 

 system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający 

trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i 

miejscach ich postoju oraz czujniki rejestrujące dane o miejscach wyładunku odpadów 

umożliwiających weryfikację tych danych, 

 narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, 

 posiadać pojazdy trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz 

danymi adresowymi i numerem telefonu, 

b) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia musi posiadać bazę magazynowo - 

transportową z zapleczem techniczno-biurowym, spełniającą wymagania przepisów 

budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska; baza magazynowo - transportową powinna 

być: 

 usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, 

 wyposażana w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu, 

 wyposażana w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy 

odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych , 

 wyposażana w legalizowaną samochodową wagę najazdową w przypadku, gdy na terenie 

bazy następuje magazynowanie odpadów,  

 wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych 

i ścieków przemysłowych,  

 wyposażona w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie 

zatrudnionych osób,  

 na terenie bazy powinien znajdować się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce 

do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie będą wykonywane przez 

uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej,  

 zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym.  

Zarówno baza magazynowo - transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia 

służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone 

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). Baza musi spełniać wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i 

ochrony Środowiska. Baza transportowa ma zapewnić  możliwość garażowania taboru 

samochodowego na jej terenie, a zaplecze techniczno-biurowe ma umożliwić codzienny kontakt 

Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego. 

 

 

1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym:  

a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

 o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 

zawodowego lub handlowego  

1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 

2) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane na podstawie przepisu art. 28 

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.) 

lub odpowiednio na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 

2018r. poz. 21 ze zm.), obowiązujące na terenie Gminy Komprachcice,  

3) aktualny wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – w zakresie 

zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  - zgodnie z przepisem art.40 ust. 1, 

art. 50 ust. 3 oraz art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 



ze zm.), 

4) aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów komunalnych będących przedmiotem 

zamówienia wydane na podstawie zamówienia wydane na podstawie ustawy o odpadach, w 

przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. 

W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich 

przetwarzania  powinien przedstawić umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym 

zezwolenie w tym zakresie.  

5) w przypadku, gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi 

prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwienie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, aktualna 

umowa na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z 

prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane,  Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy,  

6) aktualna umowa z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów lub instalacją zastępczą 

wyznaczoną dla Regionu Centralnego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 

2016-2022 uwzględniającej zapisy porozumienia międzygminnego zawartego z Miastem Opolem 

dot. wspólnej gospodarki komunalnej, na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych,  

7) aktualne, jeśli dotyczy, umowy z innymi instalacjami odzysku i unieszkodliwiania odpadów do 

odbioru poszczególnych frakcji odpadów zebranych w sposób selektywny.  

 

 

 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA KRYTERIÓW 

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1 Cena ( C ) 60 % 60 punktów 

2 ASPEKT ŚRODOWISKOWY - 

Dysponowanie do realizacji zamówienia 

samochodami spełniającym normy emisji 

spalin EURO 6 

40 % 40 punktów 

 

 

1. CENA 

1) Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, wyrażoną w PLN, tj. z uwzględnieniem 

podatku VAT.  

2) Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu 

zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

3) Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  

4) Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu 

zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

5) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).  

6) Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności 

od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie 

odrzucona.  

7) W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów wynikającą z działania: 



Pi (C) =  
𝐶min

Ci
  • Max  (C) 

 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena". 

 

8) Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.  

9) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).  

10) Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot 

zamówienia ma ustalone standardy jakościowe, opisane w przedmiocie zamówienia.  

2. ASPEKT ŚRODOWISKOWY - Dysponowanie do realizacji zamówienia samochodami 

spełniającym normy emisji spalin EURO 6 

a) Ocenie zostanie poddany aspekt środowiskowy świadczenia usługi, rozumiany jako wpływ jej 

realizacji na środowisko naturalne poprzez emisje spalin pojazdów przystosowanych 

do odbierania zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych, za pomocą których 

Wykonawca realizował będzie zamówienie; 

b) kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę 

w Formularzu ofertowym o liczbie pojazdów posiadających normę emisji spalin EURO 6 

wykorzystywanych przy realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

c) Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco : 

 4 i więcej pojazdów  spełniających  normę emisji spalin EURO 6 – 40 pkt, 

 3 pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO 6 – 30 pkt, 

 2 pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO 6 – 20 pkt 

 1 pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO 6 – 10 pkt, 

 brak pojazdów o w/w parametrach emisji spalin – 0 pkt, 

 

Cena oraz aspekt środowiskowy mają wpływ na punktację badanej oferty oraz jej  

ewentualny wybór jako oferty najkorzystniejszej. Łączną ocena ofert stanowić będzie suma 

punktów otrzymanych w kryterium 1 i 2. 

Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, dokonać zmiany, 

poprawy lub uzupełnienia ww. elementów oferty w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, 

gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej konkurencji oraz 

przejrzystości postępowania.  

 

 
 

 

 

 

 


