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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Charakterystyka Gminy Lipnica Wielka 

1.1. Powierzchnia Gminy Lipnica Wielka wynosi 67,6 km2 

1.2. Liczba mieszkańców  

Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie Lipnica Wielka wynosi ok. 6039. Szacuje się, że 
liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi ok. 1239.  

Powyższe dane o ilości osób mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości 
zamieszkałych może w niewielkim stopniu ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i 
zamieszkania bądź opuszczenia budynków.  

Na terenie Gminy Lipnica Wielka  jest ok. 62 nieruchomości niezamieszkałych w których 
powstają odpady (działalność  gospodarcza, gospodarstwa agroturystyczne, obiektów 
użyteczności publicznej)  

ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE LIPNICA 
WIELKA 

Rodzaj odpadu 
kod  
odpadu 

2016 2017 

I 
półrocze
[Mg] 

II 
półrocze
[Mg] 

RAZEM  
[Mg] 

I 
półrocze
[Mg] 

Nie segregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

20 03 01 163,52 204,32 367,84 236,98 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 18,600 4,760 23.360 11,260 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 0,650 1,380 2,030 1,48 

Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 0,000 0,000 0,000 1,832 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż  
wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające niebezpieczne 
składniki 

20 01 35* 0,000 0,100 0,100 2,818 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż  
wymienione w 20 01 21, 20 01 
23 i  20 01 35 

20 01 36 0,000 0,050 0,050 2,39 



Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 3,430 1,070 4,500 1,640 

opakowania z metali 15 01 04 2,350 0,730 3,080 1,240 

opakowania ze szkła 15 01 07 35,092 32,300 67,392 31,540 

opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 02 20,870 37,940 58,810 49,420 

Zużyte opony 16 01 03 6,000 0,000 6,000 8,470 

RAZEM 250,512 282,650 533,162 349,070 

 

Liczba nieruchomość  (złożonych deklaracji) zamieszkałych i niezamieszkałych z 
podziałem na liczbę osób zamieszkujących oraz na zadeklarowany odbiór selektywny 
bądź nieselektywny. 

 Gmina Nieruchomości 
zamieszkałe 

1 osoba 

Nieruchomości 
zamieszkałe 

2 osoby 

Nieruchomości 
zamieszkałe 

3 osoby 

Nieruchomości 
zamieszkałe 

4 osoby 

Nieruchomości 
zamieszkałe 

5 osoby 

Nieruchomości 
zamieszkałe 

6 + więcej osób 

n
ie

ru
ch

om
oś

ci
 

n
ie

za
m

ie
sz

ka
łe

  

 

Lipnica 
Wielka 

 

 

ok. 169 w tym: 

zadeklarowany 
odbiór 

selektywny: 

 152 
nieselektywny:  

17 

 

ok. 258 w tym: 

zadeklarowany 
odbiór 

selektywny: 253 

nieselektywny: 5 

 

 

ok. 204 w tym: 

zadeklarowany 
odbiór 

selektywny: 203 
nieselektywny: 1 

 

ok. 216 w tym: 

zadeklarowany 
odbiór 

selektywny: 214  

nieselektywny: 2 

 

ok. 168 w tym: 

zadeklarowany 
odbiór 

selektywny: 164 

nieselektywny: 4 

ok. 224 w tym: 
zadeklarowany 

odbiór 
selektywny: 

224  

nieselektywny: 0 

 

ok. 62 w 
tym: 

zadeklarowa
ny odbiór 

selektywny: 
49 

nieselektyw
ny: 13 

 

W trakcie trwania zamówienia możliwy jest wzrost liczby gospodarstw domowych, liczby 
mieszkańców oraz liczby podmiotów prowadzących działalność w związku z tym zakłada się że 
ilości odbieranych odpadów może wzrosnąć do około 10 %. Z tytułu zwiększenia ilości odpadów 
do zagospodarowania Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.  

2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych 

zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nie 

zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Lipnica Wielka w 

terminie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.  

3.  Wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania 

niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny z 

terenu Gminy Lipnica Wielka zapewniając osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 



przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczanie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

4.  Na terenie Gminy Lipnica Wielka obowiązuje workowo – pojemnikowy system zbiórki 

odpadów komunalnych.   

5. Zamówienie  obejmuje także jednorazową dostawę pojemników o pojemności minimum 80 

litrów/na 1 nieruchomość na odpady niesegregowane oraz dostawę stosownie do prowadzonej zbiórki 

worków (worki o pojemności minimum 120 l)  na odpady zebrane selektywnie do wszystkich 

odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiającego a także pojemniki 120/l , 240l,  1100 

l oraz 2 kontenery  o pojemności 7 m3  do obiektów użyteczności publicznej , budynków w których  

prowadzona jest działalność, oraz budynków zamieszkiwanych sezonowo, wskazanych przez 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się odbierać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów: 

Lp. Kod Nazwa odpadu Opis 

Rodzaj 

obsługiwanych 

nieruchomości 

Częstotliwość 

1 20 03 01 
zmieszane 

(niesegregowane) 

odpady komunalne 

Gromadzone będą w pojemnikach 

oraz dodatkowo w uzasadnionych 

przypadkach niesegregowane 

odpady komunalne będą mogły być 

gromadzone w workach koloru 

czarnego. 

zamieszkałe        

i niezamieszkałe 
1 raz w miesiącu 

2 

15 01 02  

15 01 07 

15 01 01  

15 01 04  

 

1)opakowania z  

tworzyw sztucznych 

2)opakowania ze 

szkła  

3) opakowania z 

papieru i tektury   

4) opakowania z 

metali oraz metale, 

 

Selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych odbywać się będzie w 

systemie workowym i 

pojemnikowym. 

Określa się następujące rodzaje 

worków: 

a) worki koloru żółtego z 

przeznaczeniem na tworzywa 

sztuczne , odpady metali , 

opakowania wielomateriałowe napis 

„Metale i tworzywa sztuczne” 

b) worki koloru zielonego z 

przeznaczeniem na szkło i 

opakowania ze szkła z napisem 

„Szkło” 

c) worki koloru niebieskiego z 

przeznaczeniem na papier tektura z 

zamieszkałe        

i niezamieszkałe 
1 raz w miesiącu 



napisem „Papier”

oraz  

mieszkańcy mogą dodatkowo 

przekazać te odpadów dostarczając 

je własnym transportem do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów lub 

przekazanie wykonawcy zgodnie z 

harmonogramem 

 

20 02 01 

 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

 

worki koloru brązowego z napisem 

„BIO” 

zamieszkałe i 

niezamieszkałe  
1 raz w miesiącu 

3 

20 01 13* 

20 01 19* 

20 01 21* 

20 01 27* 

20 01 28* 

20 01 33* 

20 01 99  

 

17 09 04 

1) odpady 

niebezpieczne 

powstające w 

gospodarstwach 

domowych m.in. 

chemikalia, baterie i 

akumulatory, żarówki 

3) Odpady budowlane 

i rozbiórkowe 

pochodzące z 

prowadzenia 

drobnych prac nie 

wymagających 

pozwolenia na 

budowę, zgłoszenia 

zamiaru budowy lub 

wykonania robót 

 

 

przekazania odpadów komunalnych 

zebranych w sposób selektywny 

dostarczając je własnym 

transportem do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów lub przekazanie 

wykonawcy zgodnie z 

harmonogramem 

zamieszkałe  
stosownie do 

potrzeb  

4 

20 03 07 

20 01 23 

20 01 35 

20 01 36 

16 01 03 

 

1) odpady 

wielkogabarytowe 

2) zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny oraz 

urządzenia 

zawierające freony 

3) zużyte opony  

Odbiór odpadów odbywać się 

będzie poprzez odbieranie odpadów 

wystawionych przez właścicieli 

wyznaczanych przez 

Zamawiającego punktach. Odpady 

tego rodzaju nie wymagają 

specjalnych pojemników do 

gromadzenia. 

zamieszkałe  

 co najmniej 1 

raz na pół roku   

 

 



7. Wykonawca będzie dokonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbioru odpadów 

komunalnych zmieszanych z pojemników i dodatkowych czarnych worków, które zapewni 

Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego (w uzasadnionych przypadkach niesegregowane odpady 

komunalne będą mogły być gromadzone w workach koloru czarnego) oraz odbioru zebranych 

selektywnie odpadów komunalnych w workach lub pojemnikach. Worki do selektywnej muszą być 

oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić oraz 

informacją o rodzaju odpadów, których nie wolno w nich gromadzić (nie dotyczy worków czarnych). 

Worki muszą być też oznaczone nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy. Czytelna instrukcja 

umieszczona na workach ma ułatwić właścicielom nieruchomości prowadzenie selektywnej zbiórki 

odpadów. Worki muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed pierwszym 

odbiorem selektywnej zbiórki w roku 2018 zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, właścicielom 

nieruchomości zamieszkałych a następnie, przy każdym odbiorze odpadów w stosunku 1:1 tzn.za 

każdy odebrany worek Wykonawca ma dostarczyć jeden nowy worek takiego samego koloru.  

Ponadto Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy do siedziby 

Zamawiającego po 250 sztuk worków w kolorze czarnym, niebieskim, zielonym i żółtym oraz 50 

worków w kolorze brązowym. Zamawiający będzie przekazywał worki dla nieruchomości, dla których 

zgłoszone zostanie zapotrzebowanie na większą ilość worków. Wykonawca zobowiązany jest również 

do dostarczenia do Zamawiającego worków do selektywnego zbierania odpadów oraz worków do 

zbiórki odpadów mieszanych, które będą wydawane mieszkańcom w przypadku zdarzeń losowych, w 

ilościach zapewniających ciągłość funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych. W trakcie 

realizacji zamówienie Wykonawca będzie dostarczał worki Zamawiającemu na zgłoszenie w terminie 

do 7 dni o otrzymania zapotrzebowania w ilości w ciągu trwania całego zamówienia ok. 1000 szt. w 

kolorze żółtym, zielonym i 300 szt. w kolorze niebieskim oraz 100 w kolorze brązowym oraz ok. 500 

szt. worków czarnych.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych   

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: 

- wyposażył w pojemniki nieruchomości niezamieszkałe według wykazu przekazanego przez 

Zamawiającego w szacowanych ilościach około  

pojemniki 80l – 20 szt.,   

pojemniki 120 l – 40 szt.,  

pojemniki 240 l -20 szt.,  

pojemniki 1100 l- 35 szt.,  

na cmentarz - 2 kontenery o pojemności 7 m3   

i utrzymywał je w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym  



- odebrał pojemniki z odpadami zmieszanymi z nieruchomości niezamieszkałych, 

przynajmniej jeden raz w miesiącu, w przypadku cmentarza częstotliwość odbioru odpadów 

na zgłoszenie wytwórcy odpadów nie rzadziej jednak niż 1 raz na 2 miesiące. 

Zamówienie obejmuje również zbiórkę w formie objazdowej i wywóz w terminie obowiązywania 

umowy mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

zużytych opon.  

Ponadto Wykonawca wyposaży w niezbędne pojemniki najpóźniej przed pierwszym dniem 

rozpoczęcia realizacji usługi i będzie obsługiwał dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych – wywóz odpadów z tych Punktów stosownie do potrzeb.  

8. Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych 

również informacje o ilości i pojemności pojemników, z których w ramach umowy będą odbierane 

odpady komunalne zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem 

realizacji usługi. Odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą odbierane w tych 

samych dniach zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego . 

9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów z dwóch Punktów 

Selektywne j Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz wyposażenia Punktów Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych  zlokalizowanych na terenie Gminy Lipnica Wielka w pojemniki do 

selektywnej zbiórki wyszczególnionych poniżej odpadów komunalnych:                          

Wykonawca wyposaży każdy z tych punktów w trzy pojemniki o pojemności 1100 dm3 na: 

1) szkło; 

2) tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe; 

3) papier. 

Pojemniki winny być:1) zaopatrzone w specjalne (małe) otwory wrzutowe;  2) w kolorach 

przypisanych do rodzaju gromadzonego odpadu lub odpowiednio opisane. 

Ponadto  dostarczy po jednym pojemniku na następujące odpady: 

• przeterminowane leki 

• chemikalia 

• baterie i akumulatory 

• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) mieszkańcy Gminy Lipnica 

Wielka będą mogli bezpłatnie oddawać wyszczególnione powyżej odpady komunalne co najmniej 

jeden raz w miesiącu w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego. Transport odpadów 

komunalnych do PSZOK-u mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Wójt 

Gminy Lipnica Wielka poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 

internetowej Gminy lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, godziny otwarcia 

oraz wykaz odbieranych w nim frakcji odpadów. Wyznaczone punkty będą opróżniane stosownie 



do potrzeb. W szczególnych wypadkach jeśli Zamawiający zauważy, że pojemniki są 

przepełnione, Wykonawca winien je opróżnić w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Nadzór nad punktami oraz majątkiem Wykonawcy będzie leżał po stronie 

Wykonawcy. Punkty te będą ogólnodostępne dla wszystkim mieszkańców Gminy Lipnica Wielka 

oraz osób przebywającym na terenie Gminy Lipnica Wielka.  

2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca i Zamawiający opracują wspólnie harmonogram odbioru odpadów oraz miejsc do 

gromadzenia odpadów dla nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipnica Wielka. 

2. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i 

terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną wersję harmonogramu w celu zamieszczenia 

go na stronie internetowej. Zamawiający będzie publikował harmonogram odbioru odpadów na stronie 

internetowej www.lipnicawielka.pl, na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach,  oraz 

w Gminnych Nowinach. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych:  

1) w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego;  

2) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru,  

3) niezależnie od warunków atmosferycznych;  

4) pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób 

wykluczający mieszanie odpadów i wyposażonymi w wideo rejestratory w celach 

dowodowych;  

5) pojazdami bezpylnymi z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie 

odpowiednich standardów sanitarnych, w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się 

odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru, przeładunku i transportu. 

Wszelkie zanieczyszczenia powstałe podczas odbioru odpadów Wykonawca winien 

niezwłocznie uprzątnąć. 

6. Wykonawca jest zobowiązany także do odebrania pojemników lub worków z odpadami 

znajdującymi się w altanach śmietnikowych usytuowanych przed wejściem na posesję. 

7. Kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu 

prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. w takich przypadkach odbiór odpadów 

powinien nastąpić w najbliższym możliwym terminie. Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do: 

  przekazywania zebranych z terenu Gminy Lipnica Wielka odpadów komunalnych, w 

tym zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów 



do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla regionu 

zgodnie z uchwałą Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 

lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Małopolskiego. W przypadku awarii instalacji, o której mowa powyżej, bądź w tanach 

odbiegających od normalnej eksploatacji, dopuszcza się kierowanie odpadów do 

instalacji zastępczej. 

  zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający: 

1) osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku frakcji odpadów obejmujących: 

a) papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – w roku 2018 – co najmniej 30%, 

b) innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - – w roku 2018 – co 

najmniej 50%, 

2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania - w roku 2018 – wynosi 40%, w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Weryfikacja osiągniętych przez Wykonawcę w/w poziomów dokonywana będzie na 

podstawie sprawozdań przekazywanych przez Wykonawcę  

  ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. 

 prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  Wykonawca powinien tak dostosować sprzęt do warunków terenowych Gminy 

Lipnica Wielka  aby odbiór odpadów mógł odbywać się z terenu całej Gminy. 

  Pojazdy Wykonawcy używane do realizacji zamówienia powinny być w pełni 

sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz 

oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. 

  Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów 

używanych podczas realizacji zamówienia. 

 Konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem 

przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników 

atmosferycznych na odpady. 

 Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinny spełniać 

wymagania Dyrektywy 98/69/EC-norma Euro 3. 

 Wykonawca zapewnia Zamawiającemu przez cały okres realizacji umowy dostęp do 

systemu monitorowania pracy sprzętu, który obejmuje: 

1) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i 

komunikowanie się w dowolnym momencie odczytu ww. danych; pamięć danych 

powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym 



odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości urządzenia 

monitorującego, 

2) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie 

Gminy Lipnica Wielka z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenia 

miejsca (adresu) wykonywania prac, 

3) odtwarzanie i analizę „historii” pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz 

prowadzenie jej rozliczania na podstawie danych odczytanych z urządzeń 

monitorujących pracę sprzętu, 

4) wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu 

zamówienia w urządzenia monitorujące ich pracę, 

5) zapewnienie nieprzerwanego dostępu Zamawiającemu w dowolnym czasie do 

danych opisanych w pkt 1 i 2 poprzez sieć internetową (aktualizacja danych: w trakcie 

prowadzenia odbierania i zagospodarowania odpadów nie rzadziej niż co minutę, w 

pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dobę na godzinę 8:00), 

  Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie 

odbioru odpadów komunalnych odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 wskazywał właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy zbierają 

odpady komunalne w sposób niezgodny z Regulaminem 

 przekazywał Zamawiającemu kopię dowodów dostarczenia odpadów do odzysku lub 

unieszkodliwiania tj. karty ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów w terminie do 

15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie odpadów do 

odzysku lub unieszkodliwiania 

 Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu na czas trwania umowy na co 

najmniej 2 stanowiskach komputerowych będących własnością Zamawiającego bieżącą 

kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania usług związanych 

z odbieraniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Lipnica Wielka. 

 Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić dwie wskazane przez Zamawiającego osoby w 

zakresie obsługi pracy sprzętu, szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego. 

 O każdym przypadku niemożności odebrania odpadów od właściciela nieruchomości 

zamieszkałej niezamieszkałej Wykonawca ma obowiązek poinformować pisemnie lub 

elektronicznie pracowników Zamawiającego, w terminie do dwóch dni od dnia zaistnienia 

sytuacji, podając jednocześnie termin, w którym nastąpi odbiór odpadów. 

 Ze względu na specyfikę terenu tj. wąskie drogi, strome podjazdy, gęstą zabudowę przed 

sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej. 

 Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie 

odbioru odpadów komunalnych odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

 



9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy 

przepisów prawnych, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1289); 

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 

922); 

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987); 

4) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676); 

5) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167); 

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

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

122), 

7) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o 

odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934); 

8) uchwały Nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 

wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz ze zmianami; 

9) uchwały Rady Gminy Lipnica Wielka  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Lipnica Wielka 

 

    

 


