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OS.271.13.2020                                                                                          Pilchowice, dnia 04.11.2020r. 

 
ZAMAWIAJĄCY:  
Gmina Pilchowice reprezentowana przez Wójta Gminy Pilchowice 
ul. Damrota 6 
44-145 Pilchowice 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)” 

Rodzaj zamówienia 

Usługi 

Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pilchowice w okresie od dnia 01.01.2021r.  do 31.12.2021r. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania PSZOK z uwzględnieniem następujących 
warunków: 
1) PSZOK powinien być zlokalizowany na terenie Gminy Pilchowice, bądź na terenie 

sąsiedniej gminy należącej do „regionu III gospodarki odpadami”, w odległości nie 
przekraczającej 10 km od granicy administracyjnej Gminy Pilchowice (odległość ta 
mierzona jest przy uwzględnieniu przejazdu po drogach publicznych), 

2) PSZOK zostanie przygotowany i udostępniony mieszkańcom Gminy Pilchowice od dnia 
01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 18.00, 

3) PSZOK powinien uwzględniać pomieszczenia socjalno-magazynowe, plac składowy, 
ogrodzenie, oświetlenie, być wyposażony w pojemniki dostosowane do gromadzenia 
poszczególnych rodzajów odpadów, oraz powinien zostać zabezpieczony przed dostępem 
osób niepowołanych, 

4) miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz 
posiadać tablicę informacyjną, na której znajduje się Regulamin PSZOK, 

5) wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji umowy aktualnych 
przepisów prawa, a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020r., poz. 797 

ze zm.), 
b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U.  
z 2009r. Nr 104, poz. 868), 

c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003r.  
Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 

6) wykonawca posiada wpis do rejestru BDO oraz aktualne zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów przewidzianych do odbioru  
w PSZOK, wynikające z ustawy o odpadach, 
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7) po zakończeniu działalności związanej z prowadzeniem PSZOK teren nieruchomości należy 
uporządkować, zebrane odpady usunąć poprzez unieszkodliwienie lub odzysk. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług w zakresie 
obsługi PSZOK przez cały okres trwania umowy: 
1) przyjmowanie do PSZOK w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów:  

a) szkła,  
b) tworzyw sztucznych,  
c) papieru, 
d) opakowań wielomateriałowych, 
e) metali, 
f) bioodpadów, 
g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
i) zużytych opon, 
j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne  

(z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub 
zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności 
wyrobów zawierających azbest), 

k) przeterminowanych leków, 
l) chemikaliów (np.: zużytych olejów, smarów i emulsji, rozpuszczalników, chemii 

gospodarczej, aerozoli, środków ochrony roślin, farb, lakierów, kwasów, zasad itp.  
i opakowań po nich), 

m) zużytych baterii i zużytych akumulatorów, 
n) innych odpadów niebezpiecznych (np. świetlówki), 
o) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł  
i strzykawek. 

2) wyposażenie PSZOK w dostateczną ilość pojemników dostosowanych do selektywnego 
gromadzenia poszczególnych rodzajów przyjmowanych odpadów, 

3) zapewnienie profesjonalnej obsługi PSZOK przez odpowiednio przeszkolonych 
pracowników odpowiedzialnych za odbiór, ważenie, umieszczenie odpadów  
w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, prowadzenie ewidencji odpadów, 
przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania, 

4) wyposażenie PSZOK w telefon ze stałym numerem w okresie obowiązywania umowy, 
5) zbieranie przyjętych odpadów w kontenerach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne 

ich rodzaje, przy czym PSZOK powinien zostać podzielony na dwa sektory z tym 
zastrzeżeniem, że: 
a) sektor gromadzenia odpadów niebezpiecznych, w którym zbierane będą: baterie  

i akumulatory; odpady niebezpieczne (np. świetlówki), odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; chemikalia takie jak: 
zużyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, aerozole, środki 
ochrony roślin, farby, lakiery, kwasy, zasady, itp. i opakowania po nich, 

b) sektor gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne, w którym zbierane będą 
pozostałe rodzaje odpadów( odpady nie stanowiące odpadów niebezpiecznych), 

przy czym: 
c) dopuszcza się, aby odpady inne niż niebezpieczne były magazynowane na 

utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym placu składowym, odpady powinny być 
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, 



Strona 3 z 5 

 

d) stanowiska magazynowania, kontenery lub pojemniki powinny być oznakowane kodem 
odpadu, który odpowiada rodzajowi umieszczonych w nich odpadów,  

6) zapewnienie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym 
pojemników/kontenerów oraz terenu całego PSZOK-a, 

7) potwierdzenie przyjęcia odpadów będzie odbywało się na formularzu zawierającym dane 
przekazującego odpady (imię i nazwisko, bądź nazwa firmy), adres zamieszkania bądź 
siedziby firmy, datę przyjęcia odpadu, kod, rodzaj i wagę odpadu, podpis przekazującego 
odpady. Wykonawca odpowiada za prawidłowe i kompletne uzupełnienie pól formularza 
oraz udostępnia druku formularza dostarczającym odpady, 

8) prowadzenie rejestru osób i firm dostarczających i odbierających odpady, ewidencji 
dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów, 

9) przekładanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące dane: 
a) ilości przyjętych odpadów z podziałem na poszczególne ich rodzaje (wg. 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. z 2014r. poz. 1923), 

b) kserokopię formularza, o którym mowa w części I pkt. 2 ppkt. 5, 
10) odbiór odpadów (zużytych akumulatorów, odpadów chemicznych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł  
i strzykawek z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zgromadzonych  
w PSZOK-u będzie się każdorazowo odbywał w ramach zawartej przez Gminę Pilchowice 
umowy na realizację zadania pn. „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych  
i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 
31.12.2021r.”, 

11) pozostałe odpady (tj. nie wymienione w pkt. 10) przyjęte na PSZOK (tj. szkło, tworzywa 
sztuczne, papier, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 
komunalne, bioodpady, zużyte baterie), przeterminowane leki oraz inne odpady 
niebezpieczne np. świetlówki) winny zostać przekazane uprawnionym podmiotom na koszt 
prowadzącego (obsługującego) PSZOK, 

12) PSZOK będzie bezpłatnie przyjmował odpady od mieszkańców Gminy Pilchowice, 
natomiast odpłatnie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Koszty przyjęcia 
odpadów wymienionych w punkcie 11 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie 
ponosiła Gmina Pilchowice. Zaś kosztami przyjęcia odpadów pochodzących  
z nieruchomości niezamieszkałej z terenu gminy winien zostać obciążony bezpośrednio 
właściciel tejże nieruchomości niezamieszkałej, 

13) Przekazywanie Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w art. 9na ustawy z dnia  
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. – Dz.U. z 2020r. poz. 
1439). 

 
Określenie warunków: 
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 180 000,00 zł 
 
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada: 

 aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania co najmniej odpadów, 
które będą przyjmowane do PSZOK-a, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą  
o odpadach, 
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 wpis do rejestru BDO 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże 
a) Wykonywanie usług - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  
w tym okresie wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę polegające na zbieraniu  
i zagospodarowaniu odpadów o wartości zadania nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto. 

b) Dysponowanie niezbędnym do realizacji zamówienia potencjałem technicznym gwarantującym 
rzetelne i sprawne wykonanie usługi, w tym: 
 odpowiednim do przedmiotu zamówienia  terenem zlokalizowanym w granicach 

administracyjnych Gminy Pilchowice, bądź na terenie sąsiedniej gminy należącej do 
„regionu III gospodarki odpadami”, w odległości nie przekraczającej 10 km od granicy 
administracyjnej Gminy Pilchowice (odległość ta mierzona jest przy uwzględnieniu 
przejazdu po drogach publicznych), spełniającym wymagania przepisów budowlanych, 
sanitarnych i ochrony środowiska. Teren ma zapewnić możliwość zbierania odpadów,  
a zaplecze techniczno-biurowe ma umożliwić obsługę oraz kontakt Wykonawcy  
z przedstawicielem Zamawiającego, 

 1 szt. pojazdu z dźwigiem hakowym lub bramowym do transportu kontenerów z odpadami, 
 1 szt. samochodu ciężarowego przystosowanego do transportu odpadów 

wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych w kontenerach lub pojemnikach, 
 1 szt. pojazdu przystosowanego do przewozu odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą  

z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity - Dz.U.  
z 2020r. poz. 154 ze zm.). 

c) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym 
 co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za wykonywanie między innymi następujących 

prac: odbiór, ważenie, umieszczenie odpadów w kontenerach i pojemnikach, prowadzenie 
ewidencji odpadów, przygotowanie odpadów do transportu, przygotowanie miesięcznych 
sprawozdań. 

 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania co najmniej odpadów, 
które będą przyjmowane do PSZOK-a, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o 
odpadach, 

b) dokument potwierdzający wpis do rejestru BDO 
c)  dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 

d) Potwierdzenie dysponowania instalacją mogącą przyjąć odpady zebrane  
w PSZOK-u lub potwierdzenie gotowości przyjęcia odpadów zebranych w PSZOK-u przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  
–  umowa lub pisemne zapewnienie lub oświadczenie, 

e) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 
f) wykaz potencjału technicznego gwarantującego rzetelne i sprawne wykonanie usługi, w tym   

co najmniej: 
 1 szt. pojazdu z dźwigiem hakowym lub bramowym do transportu kontenerów  

z odpadami, 
 1 szt. samochodu ciężarowego przystosowanego do transportu odpadów 

wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych w kontenerach lub pojemnikach, 
 1 szt. pojazdu przystosowanego do przewozu odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą 

z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity - Dz.U.  
z 2020r. poz. 154 ze zm.). 
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g) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. 

Inne dokumenty: 

Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do SIWZ.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci 
składają jeden formularz oferty. 
 

WYNAGRODZENIE 
1. Zaoferowana cena ryczałtowa miesięczna musi uwzględniać przygotowanie i obsługę PSZOK  

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wyszczególnione ceny jednostkowe brutto 
wyrażone w [zł/Mg]: 

 za przyjęcie do PSZOK odpadów szkła,  
 za przyjęcie do PSZOK odpadów tworzyw sztucznych,  
 za przyjęcie do PSZOK odpadów papieru,  
 za przyjęcie do PSZOK odpadów opakowań wielomateriałowych,  
 za przyjęcie na PSZOK odpadów metali,  
 za przyjęcie do PSZOK mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
 za przyjęcie do PSZOK zużytych opon,  
 za przyjęcie do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne, 
 za przyjęcie do PSZOK bioodpadów, 
 za przyjęcie do PSZOK zużytych baterii, 
 za przyjęcie do PSZOK przeterminowanych leków, 
 za przyjęcie do PSZOK innych odpadów niebezpiecznych (np. świetlówki), 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego miesięcznego sprawozdania, w terminie 14 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego faktury VAT. 
 

 


