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1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
województwo lubuskie,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl, www.zielona-gora.pl
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
godziny pracy Zamawiającego:
w poniedziałek od 730 do 1600
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
w piątek od 730 do 1500

2.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra

3.
3.1.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na
których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych) oraz wyposażenie ww. nieruchomości w
pojemniki, kontenery, worki do gromadzenia odpadów.
Powierzchnia miasta Zielona Góra wynosi 278,3 km2
Liczba mieszkańców/gospodarstw domowych Miasta Zielona Góra według złożonych deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na dzień 31.10.2020 r.)
wynosi 122 671.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów, worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz worki do gromadzenia
bioodpadów.
Odbiór odpadów komunalnych ze wskazanych nieruchomości i transport ich do miejsca
zagospodarowania odpadów.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych w ramach wiosennej i jesiennej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych.
Zorganizowanie i prowadzenie dwóch stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (dalej PSZOK). Transport odpadów komunalnych z PSZOK do miejsca
zagospodarowania odpadów.
Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Nadzór nad prawidłową segregacją odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości..
Wymagania w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki/kontenery:
Wykonawca wyposaży nieruchomości w:
w zabudowie jednorodzinnej:
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3.2.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
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a)
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- w pojemniki w kolorze czarnym lub grafitowym przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych, wykonane z blachy ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego, o
pojemności 80l, 110l, 120l lub 240l, o konstrukcji umożliwiającej ich opróżnianie grzebieniowym,
widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru
odpadów. Pojemniki powinny być wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie
pojemników,
b)
w zabudowie wielorodzinnej:
- w pojemniki/kontenery w kolorze czarnym lub grafitowym przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych, wykonane z blachy ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego, o
pojemności 240l, 1100l, 7000l lub 16000l o konstrukcji umożliwiającej ich opróżnianie
grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów
przeznaczonych do odbioru odpadów. Pojemniki powinny być wyposażone w kółka ułatwiające
przemieszczanie pojemników,
- pojemniki/kontenery do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, wykonane z
blachy ocynkowanej lub tworzywa sztucznego, o pojemności: do gromadzenia papieru i tektury
– 1100l lub 7000l, do gromadzenia tworzyw sztucznych i metali – 1100l lub 7000l, do
gromadzenia szkła – 1500 l lub 2500l,
- pojemniki do gromadzenia bioodpadów, wykonane z blachy ocynkowanej lub tworzywa
sztucznego, o pojemności 240l lub 1100l,
3.3.2. Oznaczenie oraz kolory pojemników do selektywnej zbiórki odpadów powinny być utrzymane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
3.3.3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny posiadać deklarację zgodności CE
wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.
3.3.4. W przypadku uszkodzenia pojemnika z winy właściciela nieruchomości ( np. wsypanie
żarzącego się popiołu, przeciążenie pojemnika – ubijanie odpadów, celowe uszkodzenie
mechaniczne i inne), Wykonawca udokumentuje ten fakt i przekaże dowody Zamawiającemu.
Koszty zniszczenia pojemnika obciążać będą właściciela nieruchomości.
3.3.5. Koszt pojemników uwzględniony zostanie w cenie jednostkowej.
3.4. Wymagania w zakresie wyposażenia nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów:
3.4.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania (przez cały okres trwania umowy), każdemu
właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej worków do:
a)
gromadzenia odpadów typu papier, tworzywa sztuczne i metale oraz szkło. Pierwszy komplet
składa się trzech worków do gromadzenia tworzyw sztucznych i metali, dwóch worków do
gromadzenia szkła oraz jednego worka do gromadzenia papieru.
b)
gromadzenia bioodpadów. Pierwszy komplet worków składa się z pięciu sztuk worków.
3.4.2. Właścicielom nieruchomości, którzy otrzymali pierwszy komplet worków przed rozpoczęciem
realizacji zamówienia, worki wydawane będą zgodnie z zasadą „worek za worek” (tj. nowy
worek za każdy wystawiony do odbioru – zgodnie z harmonogramem odbioru - zapełniony
worek). W przypadku nowych nieruchomości lub właścicieli nieruchomości, którzy przystąpią do
segregacji odpadów w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
im pierwszy komplet worków, natomiast następne worki dostarczane będą zgodnie z zasadą
„worek za worek”.
3.4.3. Oznaczenie oraz kolory worków do selektywnej zbiórki odpadów powinny być utrzymane
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
3.4.4. Koszt worków uwzględniony zostanie w cenie jednostkowej.
3.5. Wymagania w zakresie postępowania z odpadami:
3.5.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie wszystkich
pojemników na odpady, z podziałem na następujące frakcje:
a)
zmieszane odpady komunalne – w ilości nieograniczonej z nieruchomości zamieszkałej,
b)
odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło,
bioodpady, odpady wielkogabarytowe – w ilości nieograniczonej,
W sytuacji stwierdzenia występowania oprócz pełnego pojemnika z odpadami zmieszanymi
dodatkowych worków z odpadami Wykonawca zobowiązany jest odebrać również i te worki.
3.5.2. Prowadzenie, dwa razy w roku (wiosną i jesienią), zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Terminy i harmonogram zbiórek zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym.
Realizacja usługi będzie polegała na poinformowaniu mieszkańców o organizowaniu tzw.
wystawki (z podaniem dnia, w którym należy wystawić odpady oraz terminu odbioru odpadów)
w formie pisemnych ogłoszeń oraz na stronach internetowych Wykonawcy oraz
Zamawiającego. Akcja powinna być tak zaplanowana, żeby w trakcie jednorazowej kampanii
(wiosennej lub jesiennej) objęty był cały obszar terenu Miasta Zielona Góra.
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3.5.3. Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów z punktów gromadzenia odpadów, Wykonawca jest
zobowiązany do kontroli rodzaju odpadów.
3.5.4. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji
odpadów.
3.5.5. Pojazdy Wykonawcy przed rozpoczęciem usługi odbierania odpadów komunalnych powinny być
opróżnione z odpadów, czyste wewnątrz i na zewnątrz (bez widocznych oznak uszkodzeń i
korozji), spełniać wymogi dot. wyposażenia i parametrów technicznych oraz obowiązujących
przepisów.
3.5.6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym
wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku oraz
transportu.
3.5.7. Poddawania myciu i dezynfekcji pojazdów i urządzeń z częstotliwością gwarantującą
zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie
letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Posiadania aktualnych dokumentów potwierdzających
wykonanie czynności mycia i dezynfekcji pojazdów. Opróżniania pojazdów z odpadów na
koniec każdego dnia roboczego oraz parkowanie ich wyłącznie na terenie bazy magazynowo –
transportowej Wykonawcy.
3.5.8. Przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca zapewni
system monitorowania pracy sprzętu obejmujący rejestrację (przynajmniej 2 niezależne loginy):
a)
czasu i miejsca (punkty gromadzenia odpadów) odbioru odpadów,
b)
rzeczywistego przebiegu trasy,
c)
czasu i miejsca zakończenia usługi (przekazania odpadów).
3.5.9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu lub podmiotom przez niego wskazanym dostęp za
pomocą przeglądarki internetowej do systemu rejestrującego, o którym mowa powyżej.
3.5.10. W trakcie realizowania usługi odbierania odpadów Wykonawca jest zobowiązany rejestrować
wszystkie zdarzenia uniemożliwiające realizację usług za pomocą notatek lub jeśli
Zamawiający wyda taką dyspozycję, również za pomocą poczty elektronicznej e-mail, w formie
dobowego/miesięcznego raportu zdarzeń.
3.5.11. Zamawiający w każdym momencie realizacji umowy może zażądać od Wykonawcy
prowadzenia dodatkowej dokumentacji fotograficznej zdarzeń. Zdjęcia w postaci cyfrowej
muszą być wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na skuteczne
udokumentowanie zdarzenia oraz przypisanie go do właściciela nieruchomości.
3.5.12. W przypadku gdy właściciel nieruchomości przekaże do odbioru pojemnik/kontener z
odpadami, który nie znajduje się w ewidencji (harmonogramie), Wykonawca informuje
niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, przesyłając pisemną informację zawierającą co
najmniej następujące dane: ilość pojemników/kontenerów, wielkość pojemników/kontenerów,
rodzaj odpadów, adres nieruchomości, datę zdarzenia.
3.5.13. W przypadku stwierdzenia innych rodzajów odpadów zebranych przez właścicieli
nieruchomości, w tym odpadów niebezpiecznych, niezgodności zebranych przez właściciela
nieruchomości odpadów z przeznaczeniem pojemnika/kontenera/worka, Wykonawca ma
prawo odmówić odbioru tych odpadów, a o fakcie tym zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego.
3.5.14. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi uszkodzenie pojemnika/kontenera uniemożliwiające
odbiór odpadów lub stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego zobowiązany jest
natychmiast zgłosić ten fakt Zamawiającemu.
3.5.15. Wykonawca po wykonaniu usługi odbioru odpadów komunalnych zobowiązany jest przekazać
wszystkie zebrane odpady do miejsca zagospodarowania odpadów.
3.5.16. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa
w trakcie trwania umowy.
3.5.17. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kart przekazania odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
3.5.18. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług w sposób sprawny, ograniczający do
minimum utrudnienia w ruchu drogowym oraz niedogodności dla mieszkańców, zgodnie z
obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym.
3.5.19. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług również w przypadkach, kiedy dojazd jest
utrudniony, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych, z powodu
prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości itp. w takich przypadkach nie
przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.
3.5.20. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy poprzez przemieszczanie
pojemników do pojazdu lub np. pojazdami o niewielkich wymiarach umożliwiającymi odbiór
odpadów z punktów gromadzenia odpadów, do których dojazd jest utrudniony z powodu np.
wąskich dróg dojazdowych.
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3.5.21. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób ciągły, nie
zakłócając ciszy nocnej, w terminach wynikających z harmonogramu, niezależnie od
warunków atmosferycznych.
3.5.22. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przewożone odpady przed wysypaniem,
rozwianiem (np. siatką) lub wyciekiem w trakcie transportu. W przypadku wysypania/
rozwiania/wycieku cieczy z komory śmieciarki, transportowanego kontenera lub skrzyni
pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia skutków zaistniałych
zdarzeń. W przypadku wycieku oleju z pojazdu Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną
z tytułu spowodowanych szkód i jest zobowiązany do ich usunięcia i zabezpieczenia roszczeń
osób/podmiotów poszkodowanych.
3.5.23. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za skutki zdarzeń
wynikających z realizacji umowy lub za brak podjęcia działań, do których był zobowiązany
umową. Wykonawca załączy do umowy dokument potwierdzający posiadanie polisy
ubezpieczeniowej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas i w
związku z prowadzoną działalnością w przedmiocie umowy.
3.5.24. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do okazania wszelkich dokumentów
potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez
zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa.
3.5.25. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast telefonicznie poinformować Zamawiającego o
zdarzeniach, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację zamówienia, związanych z BHP,
sytuacjach konfliktowych oraz mających wpływ na wizerunek Zamawiającego.
3.6. Wymagania w zakresie PSZOK:
3.6.1. Prowadzenie na terenie Miasta co najmniej dwóch stacjonarnych punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, obsługujących wszystkich mieszkańców Miasta Zielona Góra.
Przyjmowanie odpadów na PSZOK-ach będzie odbywać się na zasadach:
a)
odbieranie dostarczonych indywidualnie luzem lub w workach do selektywnej zbiórki co
najmniej następujących rodzajów odpadów:

papier i tektura;

metal;

tworzywa sztuczne;

szkło;

odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

bioodpady;

odpady niebezpieczne;

przeterminowane leki i chemikalia;

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;

zużyte baterie i akumulatory;

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

meble i inne odpady wielkogabarytowe;

zużyte opony;

odpady budowlane i rozbiórkowe;

tekstylia i odzież.
b)
w każdym PSZOK Wykonawca zapewni odpowiednią ilość pojemników i kontenerów,
zapewniającą zbiórkę odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c)
odbiór i przekazanie odpadów do zagospodarowania z PSZOK następował będzie po
zapełnieniu kontenerów i pojemników,
d)
opróżnianie pojemników w PSZOK nastąpi po ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał,
e)
odbiór odpadów w punkcie odbywać się będzie nieodpłatnie od wszystkich właścicieli
nieruchomości miasta Zielona Góra (za okazaniem potwierdzenia uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi),
f)
w przypadku podejrzenia pochodzenia odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej
nastąpi odmowa przyjęcia odpadów,
3.6.2. Wykonawca w zakresie prowadzenia PSZOK zobowiązany będzie do:
a)
doprowadzenia do porządku miejsca zbiórki oraz terenów przyległych, zanieczyszczonych
odpadami,
b)
prowadzenia rejestru (sporządzania wykazów ilości odebranych odpadów – wg kodów
odpadów) odebranych odpadów z PSZOK.
3.7. Wymagania w zakresie aktualizacji danych o punktach gromadzenia odpadów oraz
pojemnikach/kontenerach:
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3.7.1. Wykonawca w dniu podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości wraz
z informacją o częstotliwości odbioru odpadów.
3.7.2. Wykonawca na podstawie otrzymanych danych opracuje projekt harmonogramu, który
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni od zawarcia umowy.
3.7.3. Zamawiający zweryfikuje otrzymany harmonogram i w terminie do 3 dni roboczych przekaże
Wykonawcy.
3.7.4. Po otrzymaniu od Zamawiającego (w formie papierowej lub elektronicznej) informacji o
przypadku zmiany danych dotyczących punktów gromadzenia odpadów, zmiany ilości i
pojemności pojemników/kontenerów, powstania nowego punktu gromadzenia odpadów lub
zmiany częstotliwości odbioru, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie
otrzymane zgłoszenie. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojemnika/kontenera w
terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia (dot. nowego punktu gromadzenia
odpadów lub wymiany uszkodzonego pojemnika) oraz podstawienia/wymiany
pojemnika/kontenera w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia (dot.
istniejącego – obsługiwanego punktu gromadzenia odpadów).
3.8. Wymagania w zakresie harmonogramu odbioru odpadów, częstotliwości odbioru odpadów:
3.8.1. Wykonawca zapewni odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem: od poniedziałku do soboty.
3.8.2. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę odbioru odpadów zgodnie z następującymi
częstotliwościami odbioru odpadów:
a)
odbiór odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości z Miasta Zielona Góra z
wyłączeniem sołectw: Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Ługowo, Sucha,
Zatonie:
- zmieszane odpady komunalne co najmniej raz na tydzień,
- odpady zbierane selektywnie dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej raz na dwa tygodnie,
a dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej raz na tydzień,
- bioodpady raz na tydzień,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku, wiosną i jesienią.
b)
odbiór odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości z Miasta Zielona Góra z sołectw:
Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Ługowo, Sucha, Zatonie:
- zmieszane odpady komunalne i bioodpady dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej raz na
dwa tygodnie,
- zmieszane odpady komunalne i bioodpady dla zabudowy wielorodzinnej, w okresie od 01
kwietnia do 31 października co najmniej raz na tydzień, a w pozostałym okresie co najmniej
raz na dwa tygodnie,
- odpady zbierane selektywnie z zabudowy jednorodzinnej co najmniej raz na miesiąc, a z
zabudowy wielorodzinnej co najmniej raz na dwa tygodnie,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku, wiosną i jesienią.
3.8.3. Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie harmonogramu odbioru odpadów (komunalnych
zmieszanych, segregowanych gromadzonych selektywnie oraz bioodpadów), który zapewni
regularność i powtarzalność odbierania odpadów, aby właściciele nieruchomości mogli
zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. Harmonogram powinien być umieszczony
przez Wykonawcę na własnej stronie internetowej i eksponowany przez cały okres na jaki został
przygotowany.
3.8.4. Odbiór odpadów, który realizowany jest co najmniej raz w tygodniu, powinien przypadać na ten
sam dzień tygodnia w ciągu całego roku. W przypadku gdy odbiór odpadów przypada częściej
niż raz w tygodniu, odbiór odpadów powinien przypadać w te same dni tygodnia.
3.8.5. Odbiory odpadów, które realizowane są 2 razy w miesiącu lub rzadziej, powinny przypadać w
ten sam dzień miesiąca (np. drugi wtorek miesiąc),
3.8.6. W przypadku gdy odbiór odpadów komunalnych przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy,
Wykonawca w przygotowywanym harmonogramie uwzględni odbiór odpadów w dniu
poprzedzającym lub następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy oraz przesunięcie w
danym tygodniu harmonogramu kolejnych dni odbioru.
3.8.7. Przygotowany stały harmonogram usług dla Zamawiającego jak i dla poszczególnych właścicieli
nieruchomości musi być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, umożliwiający łatwe
zorientowanie się w dacie i dniu odbioru poszczególnych rodzajów odpadów.
3.8.8. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę
terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące
poinformowanie Zamawiającego w sposób określony w umowie oraz właścicieli nieruchomości
o powstałej zmianie.
3.8.9. Wykonawca na bieżąco będzie wprowadzał zmiany w zatwierdzonym harmonogramie w
przypadkach:
a)
powstania/likwidacji punktu gromadzenia odpadów,
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b)
zmiany częstotliwości odbioru odpadów z punktu gromadzenia odpadów,
3.8.10. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie dwa razy w roku (wiosną i jesienią)
w terminach określonych odrębnym harmonogramem. Odpady te będą zbierane bezpośrednio
sprzed nieruchomości.
3.8.11. Odbiór bioodpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
komunalnych zmieszanych.
3.9.
Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą
przedmiotem zamówienia:
3.9.1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać następujące dokumenty (wraz z fakturą):
a)
miesięczne raporty zawierające informacje o ilościach i rodzajach odebranych odpadów od
właścicieli nieruchomości,
b)
miesięczne raporty zawierające informacje o ilościach i rodzajach odebranych odpadów z
PSZOK-ów,
c)
informacje z systemów GPS dotyczące wszystkich przejazdów pojazdów transportujących
odpady,
d)
karty przekazania odpadów za okres od 1-go do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczą
karty.
3.9.2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 9n
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie sporządzone w sposób
wymagany przez przepisy prawa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu.
3.9.3. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania informacji o reklamacjach
otrzymanych od właścicieli nieruchomości.
3.9.4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji o niesprawności któregokolwiek z
urządzeń służących ewidencji odbioru odpadów.
3.10. Inne obowiązki Wykonawcy:
3.10.1. Pracownicy Wykonawcy zajmujący się odbiorem i transportem odpadów powinni być
wyposażeni w odzież ochronną z widocznym logo Wykonawcy.
3.10.2. Pojazdy Wykonawcy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne,
być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą Wykonawcy,
3.10.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych
przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Miasta Zielona Góra do
niezbędnego minimum.
3.11. Reklamacje:
3.11.1. Reklamacje od właścicieli nieruchomości będą zasadniczo kierowane do Zamawiającego,
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o reklamacji drogą elektroniczną lub pisemną.
Wykonawca ustosunkuje do niej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji.
3.11.2. W przypadku zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację jak by została
zgłoszona przez Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej
zgłoszonej do niego reklamacji.
3.11.3. Reklamacje niebudzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem)
zostaną przez Wykonawcę natychmiast uwzględnione, poprzez wykonanie usługi, bez
wezwania Zamawiającego.
3.11.4. Reklamacje budzące wątpliwości (np. zgłoszony brak odbioru odpadów, a wykonano odbiór
zgodnie z harmonogramem) zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie Zamawiającemu
potwierdzenia z systemu GPS, że usługa została faktycznie wykonana na danej
nieruchomości, zgodnie z harmonogramem. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o liczbie i
rodzaju reklamacji w zestawieniu miesięcznym.
3.11.5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać taką ilość aparatów fotograficznych, aby każdorazowo
móc udokumentować naruszenie regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie
Miasta Zielona Góra lub nie wystawienie przez właściciela nieruchomości odpadów.
3.11.6. Zaleca się, by wszystkie wykonane zdjęcia były przechowywane w postaci elektronicznej u
Wykonawcy, na czas realizacji umowy.
3.12. Rozliczenie wykonania przedmiotu zamówienia:
3.12.1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie miesięcznie, na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, z
załączonymi dokumentami potwierdzającymi odbiór i transport odpadów.
3.12.2. Wynagrodzenie (wartość brutto) w danym okresie rozliczeniowym, o którym mowa pkt. 1,
stanowić będzie iloczyn ceny netto za usługę odbioru poszczególnych odpadów, ilości
odebranych Mg i obowiązującej stawki podatku VAT.
3.12.3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z
powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie w
sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
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objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.
3.12.4. Zapłata będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w
terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3.12.5. Prawidłowo wystawioną musi w swojej treści wskazywać: Nabywca: Miasto Zielona Góra ul.
Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-74-58, Regon: 970770178 Odbiorca: Urząd
Miasta ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, Skrzynka PEPOL nr …….
3.12.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
3.13. Dodatkowe wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca na etapie realizacji umowy:
3.13.1. Formalne:
a)
zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (z uwzględnieniem w pierwszej kolejności
zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (z uwzględnieniem w pierwszej kolejności kodów
20 03 01, 15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 20 01 01 oraz kodów wskazanych w tabeli nr 3
niniejszego „szczegółowego opisu zamówienia”) wydane na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
b)
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (z
uwzględnieniem w pierwszej kolejności kodów 20 03 01, 15 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 20 01
01 oraz kodów wskazanych w tabeli nr 3 niniejszego „szczegółowego opisu zamówienia”) od
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zielona Góra,
c)
wpis do Rejestru Bazy Danych o Odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
prowadzonego przez Marszałka Województwa.
3.13.2. Techniczne:
a)
baza magazynowo - transportowa usytuowaną na terenie Miasta Zielona Góra lub w
odległości nie większej niż 60 km od jego granicy, do której Wykonawca posiada tytuł prawny,
spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,
b)
pojazdy spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, które Wykonawca przeznaczy do realizacji
przedmiotu zamówienia na terenie Miasta Zielona Góra, w następującej ilości:
- co najmniej 10 pojazdów przystosowanych do odbierania i transportu zmieszanych odpadów
komunalnych, oraz
- co najmniej 5 pojazdów przystosowanych do odbierania i transportu selektywnie zebranych
odpadów komunalnych, oraz
- co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania i transportu odpadów bez funkcji
kompaktującej (hakowce, bramowce), oraz
- co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania i transportu bioodpadów,
- od dnia 1 stycznia 2022 r. udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem
ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia, będzie wynosił co
najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności
i paliwach alternatywnych. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia
udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania w
zakresie elektromobilności stosuje się z uwzględnieniem zmian ustawy.
3.13.3. Ekonomiczne:
a)
posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum
700.000,00 zł.
3.13.4. Zawodowe, tj. dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
a)
Kierownik Zespołu – osoba posiadającą wykształcenie co najmniej średnie, doświadczenie w
kierowaniu i nadzorowaniu zespołem ludzi odpowiedzialnych za odbiór i transport odpadów,
b)
Kierowcy posiadający kwalifikacje i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania
zamówienia:
- prawo jazdy kat C – min. 3 lata,
- aktualne badania psychotechniczne,
- ukończony kurs na przewóz rzeczy,
- min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowcy pojazdu specjalistycznego typu
śmieciarka.
3.14. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a)
90500000-2 Usługi związane z odpadami (główny kod)
b)
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
c)
90511100-3 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
d)
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
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e)
90512000-9 Usługi transportu odpadów
3.15. Rodzaj zamówienia: usługa.
3.16. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 23 lutego 2021 r. do 31
stycznia 2024 r.
4.

Szacunkowa wartość zamówienia (prowadzonego postępowania): 37.670.370,37 zł

5.

Procedura udzielenie zamówienia:

5.1.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

5.2.

Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:
Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm..; dalej: PZP), Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.; dalej: PZP), zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zamówienie udzielane jest przez zamawiającego o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie
prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a)
sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne
decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również
spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w
taki sam sposób,
b)
ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań
powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną,
nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c)
w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie wskazane powyżej przesłanki zostały spełnione
ponieważ:
a)
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest osobą prawną, nad którą
Miasto Zielona Góra sprawuje kontrolę, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a PZP, tj.:
- Miasto Zielona Góra jest jedynym udziałowcem Spółki, posiada 74.407 udziałów o łącznej
wartości nominalnej 37.203.500 zł – co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki;
- rada nadzorcza Spółki, jako obligatoryjny organ w spółkach z udziałem jednostek samorządu
terytorialnego (zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) składa się z 3 członków, wszyscy członkowie rady nadzorczej
Spółki zostali powołani przez Miasto Zielona Góra. Zgromadzenie wspólników Spółki jest
uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej. Rada nadzorcza
sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego
prawa
oraz
postanowieniami
aktu
założycielskiego
Spółki;
- zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej członków zarządu spółek z
udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza, taka
kompetencja przewidziana jest również dla rady nadzorczej Spółki;
- zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej, w jednoosobowych spółkach
jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia)
pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego. Organ wykonawczy
Miasta Zielona Góra jako jedyny udziałowiec Spółki posiada uprawnienia przewidziane
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto, zgodnie z aktem założycielskim
spółki, posiada w szczególności prawo do: podejmowania uchwał w sprawach strategicznych
Spółki oraz innych istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz przykazywania
Radzie Nadzorczej kompetencji do uszczegółowienia celów zarządczych członków Zarządu,
wag tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania;
- zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 7.2020.K z dnia 11 września 2020 r.
wprowadzono regulamin wewnętrzny Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki
Komunalnej, który w ramach struktury Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze kształtuje również
podział obowiązków w ramach bezpośredniego nadzoru w zakresie prowadzenia spraw
związanych z pełnieniem przez Prezydenta Miasta Zielona Góra funkcji organu założycielskiego
lub właścicielskiego w stosunku do spółek prawa handlowego.
b)
ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej, tj. Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego
(Miasto Zielona Góra.
Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII.740.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r.
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w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. powstała z
przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Przed przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę został on poddany
podziałowi na dwa odrębne zakłady:

pierwszy – Zakład Gospodarki Komunalnej (Uchwała Nr LIII.667.2017 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze oraz niektórych innych uchwał),

drugi – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (Uchwała Nr LIII.668.2017 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu
budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”).
Spełnienie warunku wskazanego w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. b ustawy Prawa zamówień
publicznych określono na podstawie osiągniętych przychodów w okresie stycznia 2018 r. –
października 2020 r. oraz w oparciu o prognozę przychodów za okres listopad 2020 r. –
grudzień 2020 r., o której mowa w art. 67 ust. 9 ustawy Pzp.
Przychody działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obejmują:

odbiór i zagospodarowanie odpadów (komunalnych i innych) z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych,

utrzymanie terenów zieleni miejskiej,

usługi oczyszczania miasta,

zimowe utrzymanie miasta,

pozostałe.
Przychody osiągnięte przez Spółkę w ramach działalności realizowanej w związku z
obowiązkiem świadczenia usług nałożonych przez Miasto oraz na zlecenie podmiotów
prywatnych.
Przychody osiągnięte w związku z działalnością powierzoną przez Miasto Zielona Góra
w okresie II 2018 –X 2020 oraz prognozą przychodów za okres XI- XII 2020
Prognoza
2018
2019
I-X 2020
Razem
XI-XII 2020
Kompleksowa usługa
odbioru odpadów z
nieruchomości
zamieszkałych i
23 030 132,76
28 606 183,90
30 630 873,27
10 136 348,58
92 403 538,51
niezamieszkałych
położonych na terenie Miasta
Zielona Góra
Utrzymanie terenów zieleni
miejskiej oraz usługi
7 413 166,66
7 744 814,82
6 886 728,34
1 386 419,74
23 431 129,56
oczyszczania miasta
Zimowe utrzymanie miasta

81 481,48

898 016,21

997 024,32

664 682,88

2 641 204,89

Sprzedaż odpadów
surowcowych do recyklingu
(w tym odpadów
elektrycznych i
elektronicznych) oraz
odpadów pochodzących z
punktów selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK)

1 315 740,98

1 429 256,39

740 253,86

128 000,00

3 613 251,23

Razem

31 840 521,88

38 678 271,32

39 254 879,79

12 315 451,20

122 089 124,19

Przychody osiągnięte w związku z działalnością pomocniczą świadczoną na rzecz podmiotów
prywatnych w okresie II 2018 – X 2020 oraz prognozą przychodów za okres XI – XII 2020
Prognoza
2018
2019
I- X 2020
Razem
XI-XII 2020
Kompleksowa
usługa odbioru
odpadów z
3 167 948,99
4 444 314,86
1 699 400,02
181 600,00
9 493 263,87
nieruchomości
niezamieszkałych
Działalność
pomocnicza –
126 048,39
42 094,29
53 921,30
10 784,26
232 848,24
najem
pomieszczeń
Działalność
pomocnicza –
50 030,93
56 437,36
44 731,35
11 569,66
162 769,30
dzierżawa
wysypiska
Działalność
pomocnicza 204 440,90
307 684,25
185 618,02
33 189,96
730 933,13
pozostała
Razem

3 548 469,21

4 850 530,76

1 983 670,69
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DO-ZP.271.115.10.2020
Udział przychodów osiągniętych z zadań powierzonych przez Miasto Zielona Góra do przychodów osiągniętych
w związku z działalnością świadczoną na rzecz podmiotów prywatnych
Prognoza
2018
2019
I-X 2020
Razem
XI-XII 2020
Przychody
osiągnięte w
związku z
działalnością
31 840 521,88
38 678 271,32
39 254 879,79
12 315 451,20
122 089 124,19
powierzoną przez
Miasto Zielona
Góra
Przychody
osiągnięte w
związku z
działalnością
3 548 469,21
4 850 530,76
1 983 670,69
237 143,88
10 619 814,54
świadczoną na
rzecz podmiotów
prywatnych
Ogółem
35 388 991,09
43 528 802,08
41 238 550,48
12 552 595,08
132 708 938,73
przychody
UDZIAŁ PROCENTOWY
Udział procentowy
przychodów
osiągniętych w
związku z
działalnością
powierzoną przez
Miasto Zielona
Góra w
przychodach
ogółem
Udział procentowy
przychodów
osiągniętych w
związku z
działalnością
świadczoną na
rzecz podmiotów
prywatnych w
przychodach
ogółem

5.3.

89,97

88,86

95,19

98,11

92,00

10,03

11,14

4,81

1,89

8,00

c)
w kontrolowanej osobie prawnej, tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, Miasto Zielona Góra jest jedynym udziałowcem
Spółki.
Data wszczęcia postępowania: 15 grudnia 2020 r.

6.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
- firma:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
- kod, miejscowość:
65-120 Zielona Góra
- ulica, nr domu, nr pokoju:
Zjednoczenia 110 c
- województwo:
lubuskie
- kraj:
Polska

7.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2020 r. pod nr 2020/ S 247-614489.
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