
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 W SEKTORZE I

 1. Przedmiot zamówienia.

 1.1. Przedmiotem  zamówienia  jest  „Odbiór odpadów  komunalnych  z  nieruchomości
położonych na terenie Gminy-Miasto Płock w Sektorze I”.
W ramach  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odbioru  odpadów komunalnych  z
nieruchomości położonych na terenie miasta Płocka oraz dostarczenie ich do wskazanej przez
Zamawiającego instalacji.
 
 1.2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2020 r. 

 1.3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  wszystkich  odpadów  komunalnych
odebranych  z  nieruchomości  położonych  na  terenie  miasta  Płocka  do  Przedsiębiorstwa
Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17,
zakład położony w Kobiernikach 42.

[rodzaje odpadów]

 1.4. Przedmiotem  zamówienia  jest  odbiór  odpadów  komunalnych  zgromadzonych  w
pojemnikach  i  workach  na  nieruchomościach  położonych  na  terenie  Gminy-Miasto  Płock  w
każdej ilości z:

A. Nieruchomości zamieszkałe:
 a) zmieszane,
 b) papier - w tym tektury, opakowania z papieru i tektury,
 c) metale – w tym odpady opakowaniowe z metali,
 d) tworzywa sztuczne – w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  oraz  

opakowania wielomateriałowe,
 e) szkło – w tym opakowania ze szkła (białe i kolorowe),
 f) odpady  ulegające  biodegradacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  bioodpadów  

(kuchenne, zielone, w  tym choinki),
 g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 h) meble  i  odpady wielkogabarytowe (w tym pochodzenia  remontowego np.:  sedes,  

okna, drzwi),
 i) odpady niebezpieczne i chemikalia,
 j) opony  od samochodów osobowych,
 k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 l) zużyte baterie i akumulatory,
 m) przeterminowane leki.
 
B. Nieruchomości niezamieszkałe:
 a) zmieszane,
 b) papier – w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
 c) metale – w tym odpady opakowaniowe z metali,
 d) tworzywa sztuczne – w tym opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania  

wielomateriałowe,
 e) szkło – w tym opakowania ze szkła (białe i kolorowe),
 f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady
kuchenne z wyłączeniem zlewek i odpadów pochodzących z działalności gastronomicznej np.
restauracje, punkty gastronomiczne, przeterminowana żywność oraz odpady zielone, o których
mowa w punkcie 1.42.).
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C. Nieruchomości mieszane: odpowiednio do zakresu wskazanego wyżej.

 1.5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej masy odpadów komunalnych:
 a) zebranych  w  workach  i  pojemnikach  lub  zgromadzonych  przy  altankach,
wolnostojących pojemnikach, zsypach, kontenerach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki,
bez  względu  na  rodzaj  zabudowy,  z  nieruchomości  zamieszkałych,  niezamieszkałych  i
mieszanych w obrębie Sektora, na terenie którego Wykonawca świadczy usługę, z wyjątkiem
określonym w punkcie 1.7.,
 b) zebranych  w  pojemnikach  na  przeterminowane  leki,  zlokalizowanych  w  wybranych
aptekach, znajdujących się w Sektorze, na terenie którego Wykonawca świadczy usługę,
 c) przekazanych  przez  mieszkańców  osobiście  do  PSZOK-u  prowadzonego  przez
Wykonawcę,
 d) zgromadzonych w pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę – dotyczy odpadów
zielonych oraz budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych,
 e) zgromadzonych w pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę  - dotyczy odpadów
zielonych  pochodzących  z  nieruchomości  niezamieszkałych,  zgłoszonych  na  wniosek,  o
którym mowa w punkcie 1.43.
  

 1.6. W  przypadku  okresowego  zwiększenia  ilości  odpadów,  niż  sugerowałyby  pojemności
pojemników  i  dostarczonych  worków,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odbioru  wszystkich
wystawionych odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych z części zamieszkałej.
 
 1.7. W  przypadku  pojawienia  się  większej  ilości  odpadów  powstałych  na  nieruchomości
niezamieszkałej  Wykonawca  sporządza  dokument  WZ,  podpisywany  przez  właściciela
nieruchomości  niezamieszkałej/podmiot  korzystający  z  nieruchomości  niezamieszkałej  w
momencie  odbierania  dodatkowych  odpadów  i  dopiero  wtedy  Wykonawca  może  odebrać
większą ilość odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem lub w pojemniku, którego nie ujęto w
deklaracji – wzór dokumentu WZ wraz z informacją dodatkową, określony jest w punkcie 13.
Kopia dokumentu WZ przekazywana jest osobie podpisującej.

 1.8. Wykonawca przy odbiorze odpadów  zobowiązany  jest do uprzątnięcia odpadów, które
wydostały  się  z  pojemników,  kontenerów  lub  worków  podczas  ich  załadunku  na  pojazdy.
Ponadto porządkuje on altankę śmietnikową i miejsce ustawienia pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów w dniu odbioru.
 
 1.9. W przypadkach, gdzie dojazd ciężkim sprzętem jest szczególnie utrudniony lub wymaga
przejazdu przez gruntową drogę prywatną Wykonawca odbiera odpady z miejsca, do którego
właściciel nieruchomości wystawił odpady, tj.: do drogi publicznej lub do innego najbliższego
miejsca,  z  którego  odbiór  odpadów  komunalnych  ciężkim  sprzętem  będzie  możliwy.  W
przypadku złożenia przez właściciela drogi prywatnej, stosownego oświadczenia o rezygnacji z
roszczeń w przypadku uszkodzenia tejże drogi, do odbioru odpadów bezpośrednio z posesji.
W przypadku utrudnionego przejazdu do miejsc odbioru odpadów (np.: wąska uliczka, wąska
brama w zabudowie kamienicznej, obiekty małej architektury) Wykonawca zobowiązany jest
zastosować inny pojazd o mniejszych wymiarach zewnętrznych, np.: mała śmieciarka.
 
 1.10. Wykonawcy  nie  przysługują  roszczenia  w  stosunku  do  Zamawiającego  w  przypadku
ewentualnych utrudnień dojazdowych do  obsługiwanych nieruchomości  (np.  remonty dróg).
Utrudnienia  takie  nie  zwalniają  Wykonawcy  z  obowiązku  odbioru  odpadów  komunalnych  z
odcinka ulicy wyłączonego z ruchu drogowego.

[pojemniki]

 1.11.  Wykonawca  wyposaży  nieruchomości  w  pojemniki  (na  wyraźne  polecenie
Zamawiającego również w pojemniki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – 10
szt. o poj. 1100 l/Sektor, w tym także oznakowane w alfabecie Braille'a), kontenery i worki
spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
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miasta Płocka:
 a) pojemniki  o  poj.  120  l,  240  l, 770  l,  1100  l,  4  m³,  7  m³,  10  m³  (zamykane),
przystosowane  do  odbioru  przez  specjalistyczne  pojazdy,  oznaczone  napisem
„Niesegregowane” – każdy rodzaj nieruchomości,
 b) pojemniki o poj. 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 4 m³, 7 m³, 10 m³ (zamykane) oznaczone
napisem „Bio” w kolorze brązowym – zabudowa wielorodzinna i niezamieszkała,
 c) pojemniki  o  poj.  120 l,  240 l,  770 l,  1100 l,  4 m³,  7  m³,  10 m³ przeznaczone do
selektywnego zbierania odpadów i oznaczone napisem „Papier” w kolorze niebieskim – zabudowa
wielorodzinna i niezamieszkała,
 d) pojemniki  o  poj.  120 l,  240 l,  770 l,  1100 l,  4 m³,  7  m³,  10 m³ przeznaczone do
selektywnego zbierania odpadów i oznaczone napisem „Metale i  tworzywa sztuczne” w kolorze
żółtym – zabudowa wielorodzinna i niezamieszkała,
 e) pojemniki  o  poj.  120 l,  240 l,  770 l,  1100 l,  4 m³,  7  m³,  10 m³ przeznaczone do
selektywnego zbierania odpadów i oznaczone napisem „Szkło” w kolorze zielonym  – zabudowa
wielorodzinna i niezamieszkała,
 f) pojemniki  o  1,1  m³,  1,5  m³  przeznaczone  do  selektywnego  zbierania  odpadów  i
oznaczonych odpowiednio „Papier”,  „Metale i  tworzywa sztuczne”,  „Szkło”  oraz  w kolorach jak
wyżej – przeznaczone szczególnie dla zabudowy wielorodzinnej, 
 g) worki (wykonane z folii LDPE, o grubości co najmniej 50 mikronów, z prostym szwem i
możliwością  zawiązania  worka)  przeznaczone  dla  nieruchomości  zamieszkałych  w  zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej o pojemnościach:
• 120 l -  oznaczone napisem „Papier” w kolorze niebieskim,
• 120 l – oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” w kolorze żółtym,
• 60 l – oznaczone napisem „Szkło” w kolorze zielonym,
• 120 l – oznaczone napisem „Bio” w kolorze brązowych.
Zamawiający wymaga, aby pojemniki wstawione do nieruchomości wielorodzinnych były jednego
typu (wielkość, kształt), dostosowane do wielkości terenu, na którym zostały ustawione oraz dla
potrzeb mieszkańców.
Dostosowanie  kolorów pojemników do  wymagań Zamawiającego  nie  jest  obowiązkowe,  ale  w
przypadku  posiadania  pojemników o  wyżej  wymienionych pojemnościach  i  kolorach  należy  je
zastosować. Oznakowanie odpowiednimi  napisami jest wymagane (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów).

 1.12. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do przygotowania i oklejenia pojemników, o
których mowa w punkcie 1.11. odpowiednimi napisami. Wzór napisu na workach określony jest w
punkcie 6. Wzór naklejek na pojemnikach określa punkt 7. 

 1.13. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  pojemników  w  odpowiednim  stanie
sanitarnym i dezynfekowania ich min. 1 raz w kwartale zgodnie z harmonogramem lub w ramach
zgłoszenia interwencyjnego przez osoby uprawnione wymienione w punkcie 1.28. Jednocześnie
Wykonawca  przygotuje  zbiorcze  zestawienie  dni,  w  których  będzie  odbywała  się  planowa
dezynfekcja  pojemników  i  przekaże  to  zestawienie  najpóźniej  14  dni  po  podpisaniu  umowy.
Pojemniki winny być czyste. Wykonawca monitoruje czystość pojemników na bieżąco i myje je w
zależności od potrzeb bez zgłoszenia Zamawiającego lub na jego polecenie.

 1.14. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bieżącej  kontroli  stanu  technicznego  dostarczonych
pojemników w Sektorze,  na którym działa.  W przypadku uszkodzenia  pojemnika,  Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć w zamian identyczny (pojemność) pojemnik, najpóźniej w momencie
kolejnego odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem lub interwencyjnie na zgłoszenie.
 
 1.15. W przypadku braku pojemników na danej nieruchomości (np. rozpoczęcie zamieszkania na
danej nieruchomości, rozpoczęcie działalności, złożenie nowej deklaracji  o wysokości  opłaty za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi)  lub  konieczności  wymiany pojemników na  pojemniki
należące do Wykonawcy działającego  w danym Sektorze,  zobowiązuje  się  on do dostarczenia
pojemnika/worków o wskazanej  pojemności,  w ciągu 48 godzin od zgłoszenia  Zamawiającego
drogą mailową.
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 1.16.   W przypadku rozpoczęcia działalności w Sektorze, w którym Wykonawca nie działał w
okresie 01.07.2016-30.06.2017 r., jest on zobowiązany do kontaktowania się z innymi firmami
wykonawczymi, działającymi na terenie miasta Płocka w innych Sektorach lub wykonującymi
usługę  przed  dniem 01.07.2017 r.  w celu  uzgodnienia  terminów wymiany  pojemników nie
później niż do dnia 1 sierpnia 2017 r., tak aby był zachowany warunek wskazany w 1.15.
 
 1.17.  W przypadku odbioru worków z odpadami, Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie
zostawić nowe worki.  Wykonawca zostawia po 1 worku na frakcję „Papier”, „Metale i tworzywa
sztuczne”,  „Szkło”  i  „Bio”.  W  przypadku,  gdy  właściciel  nieruchomości  wystawi  worki  z
odpadami  segregowanymi,  a  do  tej  pory  nie  segregował,  Wykonawca  odbiera  worki  z
odpadami,  pozostawia  nowe  worki  w  ilości  wskazanej  wyżej  oraz  zgłasza  ten  fakt
Zamawiającemu.

 1.18.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  pojemników  lub  kontenerów,
przeznaczonych do odbioru większej ilości odpadów zielonych, powstałych w wyniku pielęgnacji
terenów zielonych na terenach zabudowy wielorodzinnej.  Wielkość pojemnika lub kontenera
oraz termin ich dostawy i odbioru należy uzgadniać bezpośrednio z właścicielem, zarządcą lub
administratorem nieruchomości wielorodzinnej. 
 
 1.19.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  udostępnienia  worków  typu  big-bag  w  siedzibie
przedsiębiorstwa oraz dostarczenia pojemników lub kontenerów, przeznaczonych do odbioru
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, powstałych w wyniku
prowadzenia  prac  w  nieruchomościach  zamieszkałych,  osobom  składającym  w  siedzibie
Zamawiającego wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne. Wielkość worka/pojemnika lub kontenera oraz orientacyjny termin ich dostawy i
odbioru  będą  określone  we  wniosku  składanym  przez  właściciela  nieruchomości  lub
prowadzącego  remont  w  zabudowie  wielorodzinnej.  Zamawiający,  po  wpłynięciu  wniosku,
składanego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej/podmiot korzystający z nieruchomości
zamieszkałej,  drogą  mailową  przesyła  Wykonawcy  dane  dot.  tej  usługi.  Wykonawca
zobowiązuje się do kontaktu z wnioskującym o odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne w celu ustalenia szczegółów udostępnienia worków big-bag
lub dostarczenia pojemnika i jego odbioru oraz udostępnia je w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych od wpłynięcia maila, o którym mowa wyżej. Wykonawca drogą mailową przesyła
Zamawiającemu  informację  o  dniu  odbioru  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych
stanowiących  odpady  komunalne  zgłoszonych  wnioskiem  min.  2  dni  przed  planowanym
odbiorem oraz numerem wniosku. 
Odbierane  worki  big-bag muszą zostać  dostarczone  do  instalacji,  o  której  mowa w 1.3.  z
zawartością. Zakazuje się wysypywania zawartości poszczególnych worków na pojazd.
 
 1.20.  Odpady pochodzenia remontowego wielkogabarytowe np.: drzwi, okna, sedesy należy
odbierać w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych.

 1.21. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  pojemników  do  zbierania
przeterminowanych  leków  do  wskazanych  aptek.  Pojemniki  muszą  być  przeznaczone  do
zbierania  tego  rodzaju  odpadów,  posiadać  otwór  wrzutowy  uniemożliwiający  dostęp  do
zawartości, zamykane na klucz i opatrzone napisem – PRZETERMINOWANE LEKI.  Wykaz aptek
określa punkt 12. Napis na pojemniku określa punkt 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wskazania kolejnych aptek (nie więcej niż  15 aptek w jednym sektorze), a Wykonawca do
dostarczenia do nich pojemników i odbioru przeterminowanych leków. 
 
 1.22.  Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z położeniem nieruchomości leżących
na terenie Sektora, na którym prowadzi usługę, we własnym zakresie i na własny koszt.
 
[częstotliwość]

 1.23. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odbioru  odpadów  komunalnych  z  częstotliwością
minimalną:
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 a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa:
• określone w 1.4. A a) – 1 raz na 2 tygodnie,
• określone w 1.4. A b-f) – 1 raz na 2 tygodnie,
• określone w 1.4. A g) – w zależności od potrzeb,
• określone w 1.4. A h-l) – 1 raz w miesiącu,

 b) zabudowa wielorodzinna:
• określone w 1.4. A a) – 2 razy na tydzień, w uzasadnionych przypadkach (np. mała
wspólnota mieszkaniowa) – 1 raz na tydzień,
• określone w 1.4. A b-e) – 2 razy na tydzień, w uzasadnionych przypadkach (np. mała
wspólnota mieszkaniowa – 1 raz na tydzień,
• określone w 1.4. A f) (kuchenne) – 2 razy na tydzień, w uzasadnionych przypadkach
(np. mała wspólnota mieszkaniowa) – 1 raz na tydzień,
• określone w 1.4. A f) (zielone) – w zależności od potrzeb,
• określone w 1.4. A g) – w zależności od potrzeb,
• określone w 1.4. A h-l) – 1 raz w tygodniu.

 c) zabudowa niezamieszkała:
• określone w 1.4. B a) – 1 raz w miesiącu,
• określone w 1.4. B b-e) – 1 raz w miesiącu,
• określone w 1.4. B f) (kuchenne, z wyjątkiem zlewek, nie pochodzące z działalności
gospodarczej)  – 2 razy na miesiąc.

 1.24.  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych winien odbywać się w
godzinach 6.00-20.00, od poniedziałku do soboty.  
 
 1.25. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych winien być dostosowany do godzin
otwarcia zakładu, placówki itp.

 1.26.  W  przypadku,  gdy  termin  odbioru  przypada  w  dzień  wolny  od  pracy,  Wykonawca
wykona usługę w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dniu wolnym.

 1.27.  Wykonawca zobowiązuje się do odbioru przeterminowanych leków ze wskazanych aptek
w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Informacje o konieczności odbioru mogą być przekazywane
przez właścicieli, pracowników wskazanych aptek lub Zamawiającego. 

 1.28.  Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy i stałej gotowości do wykonywania
prac interwencyjnych w zakresie odbioru odpadów ze wskazanego miejsca, w ciągu 24 godzin
od zgłoszenia telefonicznego lub drogą mailową przez:
 a) właścicieli, administratorów lub zarządców nieruchomości wielorodzinnych,
 b) pracowników Oddziału Gospodarowania Odpadami UMP,
 c) pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego UMP,
 d) pracowników Straży Miejskiej.

[harmonogram]
 
 1.29.   Zamawiający  zobowiązuje  się  do przekazania,  najpóźniej  2-go  dnia  po podpisaniu
umowy, posiadanych wykazów nieruchomości z pojemnikami i  częstotliwością opróżniania w
zabudowie wielorodzinnej oraz wykaz nieruchomości zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.
Ponadto Zamawiający przekaże Wykonawcy dane dotyczące ilości i rodzajów pojemników wraz
z  zadeklarowaną  częstotliwością  odbioru  odpadów  na  nieruchomościach  niezamieszkałych.
Jednocześnie Zamawiający będzie przekazywał na bieżąco dane zawarte w deklaracjach (ilość
pojemników,  pojemność,  częstotliwość  i  adres  postawienia  pojemnika)  składanych  przez
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

 1.30. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utworzenia  harmonogramu  wywozu  odpadów  z
nieruchomości  zamieszkałych  w  zabudowie  jednorodzinnej,  zagrodowej  i  wielorodzinnej,
zgodnie ze wzorem określonym w punktach 8 i 9, który zostanie przedstawiony do wglądu i
akceptacji Zamawiającego, najpóźniej 7 dni po dacie podpisania umowy. Wszelkie zmiany w
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harmonogramie należy zgłosić Zamawiającemu pisemnie i uzyskać jego zgodę. 
 
 1.31. Wykonawca  sporządzi  harmonogram  odbioru  odpadów  wielkogabarytowych  (w  tym
pochodzenia  remontowego),  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  opon  od
samochodów  osobowych,  odpadów  niebezpiecznych  i  chemikaliów  z  terenu  zabudowy
wielorodzinnej,  zgodnie  z  punktem  10,  który  zostanie  przedstawiony  do  akceptacji
Zamawiającego, najpóźniej 7 dni po podpisaniu umowy. 
 
 1.32. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utworzenia  harmonogramu  wywozu  odpadów  dla
nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z punktem 11.
 
 1.33. Harmonogram, o którym mowa w punkcie 1.32. winien być przekazany we wstępnej
formie najpóźniej 7 dni po dacie podpisania umowy, a w ostatecznej - do 31 lipca 2017 r.

 1.34. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wskazania  nowych  lokalizacji  pojemników,  a
Wykonawca  do  dostarczenia  worków  na  selektywna  zbiórkę  odpadów  lub  postawienia  we
wskazanym miejscu pojemników w ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego oraz
zmiany częstotliwości odbioru odpadów.
 
 1.35.  Wykonawca, w porozumieniu z zarządcami w zabudowie wielorodzinnej, ma obowiązek
optymalizowania  pojemności  podstawionych  pojemników lub częstotliwości  ich  odbioru  oraz
monitorowania pojemników, w celu niedopuszczenia do ich przepełnienia.

 1.36. Zaakceptowane  harmonogramy  Wykonawca  dostarczy  mieszkańcom  zabudowy
jednorodzinnej,  zagrodowej  oraz  zarządcom  w  zabudowie  wielorodzinnej  i  właścicielom
nieruchomości niezamieszkałych najpóźniej w dniu świadczenia usług. 
 
 1.37. W harmonogramie dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej musi znajdować się:
 a) informacja (wytłuszczonym drukiem) o konieczności wystawienia pojemników i worków
przed posesję lub do najbliższej ulicy, udostępnienia miejsc, w których znajdują się pojemniki w
dniu odbioru odpadów w godzinach porannych lub wieczorem dzień wcześniej, z zaznaczeniem,
że odbiory są realizowane w dniach poniedziałek-sobota w godz. 6.00-20.00,
 b) data odbioru poszczególnych frakcji odpadów i ulice, na których będzie prowadzona
usługa,
 c) data/miesiąc przeprowadzania dezynfekcji pojemników,
 d) informacja o konieczności pocięcia gałęzi na małe kawałki (do 0,5 m),
 e) informacja  o  możliwości  zamówienia  kontenera  lub  worka  big-bag  dla  odpadów
budowlanych i  rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne poprzez złożenie w Urzędzie
Miasta Płocka wniosku na odbiór tych odpadów i obowiązku podziału odpadów budowlanych na
gruz „czysty” oraz inne odpady budowlane,
 f) informacja  o  punkcie  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  prowadzonym
przez Wykonawcę, adresie oraz dniach i godzinach otwarcia,
 g) informacja o adresach aptek przyjmujących przeterminowane leki, znajdujących się na
terenie Sektora,
 h) informacja  o  konieczności  opisania  dodatkowych  worków,  wystawionych  w  dniu
odbioru,  napisami  „Papier”,  „Metale  i  tworzywa sztuczne”,  Szkło”,  Bio”  (np.  wodoodpornym
markerem).
W przypadku, gdy dojazd ciężkim sprzętem jest szczególnie utrudniony lub wymaga przejazdu
przez  gruntową  drogę  prywatną  odpady  będą  odebrane  z  miejsca,  do  którego  właściciel
nieruchomości wystawił odpady tj.: do drogi publicznej lub do innego najbliższego miejsca, z
którego odbiór odpadów komunalnych ciężkim sprzętem będzie możliwy. W przypadku złożenia
przez  właściciela  drogi  prywatnej  stosownego  oświadczenia  o  rezygnacji  z  roszczeń  w
przypadku uszkodzenia tejże drogi, odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji.

 1.38.   W harmonogramie dla zabudowy wielorodzinnej musi znajdować się:
 a) informacja  (wytłuszczonym  drukiem)  o  konieczności  wystawienia  pojemników  lub
udostępnienia  (np.  otwarcia  zamkniętych  altanek)  w  dniu  odbioru  odpadów  w  godzinach
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porannych lub wieczorem dzień wcześniej, z zaznaczeniem, że odbiory realizowane są w dniach
poniedziałek-sobota w godz. 6.00-20.00,
 b) data  odbioru  (dzień  tygodnia)  poszczególnych  frakcji  odpadów  i  ulice,  na  których
będzie prowadzona usługa,
 c) informacja o konieczności wystawienia odpadów wielkogabarytowych min. dzień przed
wyznaczonym dniem odbioru,
 d) data/miesiąc przeprowadzenia dezynfekcji pojemników,
 e) informacja  o  możliwości  zamówienia  kontenera  lub  worka  big-bag  dla  odpadów
budowlanych i  rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne poprzez złożenie w Urzędzie
Miasta Płocka wniosku na odbiór tych odpadów i obowiązku podziału odpadów budowlanych na
gruz „czysty” oraz inne odpady budowlane,
 f) informacja  o  punkcie  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  prowadzonym
przez Wykonawcę, adresie oraz dniach i godzinach otwarcia,
 g) informacja o adresach aptek przyjmujących przeterminowane leki, znajdujących się na
terenie Sektora,
 h) informacja o konieczności pocięcia gałęzi na małe kawałki (0,5m).

 1.39.  W harmonogramie dla zabudowy, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne (również mieszanej) musi znajdować się:
 a) informacja  (wytłuszczonym  drukiem)  o  konieczności  wystawienia  pojemników  lub
udostępnienia  (np.  otwarcia  zamkniętych  altanek)  w dniu  odbioru  odpadów w godz.  6.00-
20.00,
 b) data  odbioru  (dzień  tygodnia)  poszczególnych  frakcji  odpadów  i  ulice,  na  których
będzie prowadzona usługa,
 c) data i miesiąc przeprowadzenia dezynfekcji,
 d) informacja o odbiorze wyłącznie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości i
nie objęciu systemem odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności,
 e) informacja o możliwości skorzystania z usługi dodatkowej świadczonej przez Gminę i
możliwości  odbioru  odpadów  zielonych  (gałęzie  długość  do  0,5  m)  powstałych  na
nieruchomości, po uprzednim opłaceniu usługi i złożeniu odpowiedniego wniosku – informacje
na stronie plock.eu/odpady komunalne.

 1.40.  Z uwagi na kontynuację odbiorów odpadów dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,
w harmonogramie dla tych nieruchomości  w miesiącu lipcu należy uwzględnić daty odbioru
odpadów:

SEKTOR I
• Armii  Krajowej,  Andersa,  Batalionu  Parasol,  Batalionu  Zośka,  Bliska,  Boryszewska,

Bytnara,  Chruściela,  Dywizjonu  303,  Dziewiarska,  Graniczna,  Grota-Roweckiego,
Hubalczyków, Kleeberga, Końcowa, Kutrzeby, Mazowieckiego, Monte Cassino, Obrońców
Helu,  Ofiar  Katynia,  Oksińskiego,  Ossowskiego,  Pasternakiewicza,  Patriotów,
Sosabowskiego, Sucharskiego, Wańkowicza, Wilgi, Wyszogrodzka (od skrzyżowania z Al.
Piłsudskiego  do  granic  miasta),  Urodzajna,  Zagajnik,  Zbożowa,  Żyzna  -  zmieszane,
segregowane, bio - do 12 lipca; wielkogabaryty, opony, niebezpieczne, ZSEE – raz w
miesiącu;

• Al. Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Czwartaków, Chełmińska (od ul. Gościniec
do  rzeki  Rosica),  Gościniec,  Grabówka,  Grzmot-Skotnickiego,  Kombatantów,  Ks.
Niedzielaka,  Mazura,  Pałacowa,  Pasaż  Paderewskiego,  Puchalskiego,  Rogowskiego,
Synów  Pułku,  Swojska,  św.  Jerzego,  św.  Wojciecha,  Szczęsnego,  Wilczyńskiego,
Wiśniewskiego,  Zubrzyckiego  –  zmieszane,  segregowane,  bio  -  do  10  lipca;
wielkogabaryty (w tym pochodzenia remontowego), opony, niebezpieczne, ZSEE – raz
w miesiącu;

• Brzoskwiniowa,  Chmielna,  Czereśniowa,  Darniowa,  Jabłoni,  Kasztanowa,  Kątowa,
Leszczynowa, Lokalna, Łamana, Majowa, Morelowa, Orzechowa, Pogodna, Poziomkowa,
Porzeczkowa,  Prosta,  Sielska,  Skrajna,  Trasa  ks.  Jerzego  Popiełuszki,  Śliwowa,
Wiśniowa, Widna, Wiosenna, Wyszogrodzka 164 – zmieszane, segregowane, bio - do 5
lipca; wielkogabaryty (w tym pochodzenia remontowego), opony, niebezpieczne, ZSEE
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– raz w miesiącu;
• Botaniczna, Borowicka, Cedrowa, Cisowa, Drozdowa, Grabowa, Jaskółcza, Jastrzębia,

Jesionowa,  Krucza,  Lipowa,  Liściasta,  Lisia,  Motylowa,  Parcele,  Podgórze,  Sarnia,
Szpacza, św. Huberta, Wilcza, Wiązowa, Wierzbowa, Wetmańskiego, Zajęcza, Żurawia,
Żywiczna,  Wyszogrodzka  280  –  zmieszane,  segregowane,  bio  -  do  6  lipca;
wielkogabaryty (w tym pochodzenia remontowego), opony, niebezpieczne, ZSEE – raz
w miesiącu;

• Bałtycka, Białowieska, Chełmińska (od rzeki Rosicy w kierunku ul. Harcerskiej), Gmury,
Flisacka, Kaszubska, Korczaka, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Łomżyńska, Łowicka,
Małopolska,  Mazowiecka,  Mazurska,  Śląska,  Odległa,  Pocztowa,  Podlaska,  Podwale,
Pomorska,  Powiśle,  pl.  Witosa,  Roztocze,  Rybna,  Skierkowskiego,  Urbanowo,
Warmińska, Wójtowa, Zarzeczna, Zgodna, Żuławska – zmieszane, segregowane, bio -
do 11 lipca; wielkogabaryty (w tym pochodzenia remontowego), opony, niebezpieczne,
ZSEE – raz w miesiącu;

• Basenowa, Harcerska, Miedziana, Mokra, Nowa, Młyńska, Piaski, Piesza, Raczkowizna,
Srebrna, Wiejska, Złota, Żelazna, Zakole, Zapłotek – zmieszane, segregowane, bio - do
6  lipca;  wielkogabaryty  (w  tym  pochodzenia  remontowego),  opony,  niebezpieczne,
ZSEE – raz w miesiącu;

Harmonogramy te winny być uzupełniane o ulice, przy których zaistnieje konieczność odbioru
odpadów komunalnych.
Do  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  będą  różnice  w  harmonogramie  maksymalnie  do
trzech dni od terminów określonych wyżej przypadających w lipcu 2017 r. i  wynikających z
obecnie obowiązujących harmonogramów w okresie lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.
 
 1.41. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonej przy Pl. Stary Rynek 1 musi
odbywać się w godz. 6.00-7.00, zgodnie ze zgłoszoną częstotliwością.

[odpady zielone z nieruchomości niezamieszkałych]

 1.42. Wykonawca  zapewnia  gotowość  odbioru  odpadów  zielonych  powstałych  na  terenach
nieruchomości niezamieszkałych i zgłoszonych Zamawiającemu, zgodnie z uchwałą w sprawie
rodzajów  dodatkowych  usług  świadczonych  przez  gminę  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne oraz wysokość cen za te usługi. 

 1.43. Zamawiający, po wpłynięciu wniosku dot. usługi dodatkowej, o której mowa w punkcie
1.42.,  złożonego  przez  właściciela  nieruchomości  niezamieszkałej,  drogą  mailową  przesyła
Wykonawcy dane dot. tej usługi.
 
 1.44. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  kontaktu  z  wnioskującym  o  wykonanie  usługi
dodatkowej w celu ustalenia szczegółów dostarczenia pojemnika i jego odbioru oraz wykonuje
usługę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od wpłynięcia maila, o którym mowa w
1.43.

[PSZOK]
 
 1.45. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utworzenia  punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów
komunalnych (PSZOK-u) i bezpłatnego przyjmowania od mieszkańców odpadów komunalnych
określonych  w punkcie  1.4.  A  b-m) dostarczonych  przez  mieszkańców Płocka,  wyłącznie  z
terenu Sektora, na którym działa Wykonawca, najpóźniej do dnia 30 września 2017 r.
 
 1.46. PSZOK powinien być udostępniony mieszkańcom w dni robocze w godz. 8.00-18.00, w
sobotę 10.00-14.00.
 
 1.47.  PSZOK winien posiadać: 
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 a) ogrodzony  lub  zabezpieczony  teren,  uniemożliwiający  wtargnięcie  osób  trzecich  i
zwierząt,
 b) zamknięte pojemniki  (otwarte dla odpadów budowlanych), minimum po jednym dla
każdej  z  przyjmowanych  frakcji  odpadów  i/lub  zadaszone  boksy,  zabezpieczone  przed
rozwiewaniem odpadów w postaci  stałej  i/lub  pomieszczenia,  w  których  będą  gromadzone
poszczególne frakcje odpadów, w taki sposób, aby nie dochodziło do ich mieszania,
 c) szczelne  i  odporne  na  działanie  gromadzonych  w  nich  odpadów  ciekłych  i
niebezpiecznych pojemniki lub zbiorniki naziemne zamknięte,
 d) odpowiednią  ilość  pojemników,  boksów  lub  pomieszczeń,  dostosowaną  do  ilości
dostarczanych przez mieszkańców odpadów,
 e) utwardzone  i  uszczelnione  powierzchnie  komunikacyjne  i  miejsca  gromadzenia
odpadów niebezpiecznych,
 f) wymagane prawem decyzje.
a także spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.

[rozliczenie wynagrodzenia]

 1.48. Po zakończeniu miesiąca świadczenia usług Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z § 6
ust. 1  umowy.

 1.49. Warunkiem rozliczenia i zapłaty faktury w terminie określonym w umowie jest złożenie
wszystkich  wymaganych  w  punkcie  3.1.  wykazów  wykonanych  w  sposób  rzetelny  wraz  z
fakturą w Biurze Obsługi Klienta lub pocztą do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu
świadczenia usługi. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu lub błędnie sporządzonych
wykazów, Zamawiający zwróci się drogą mailową do Wykonawcy z informacją o konieczności
uzupełnienia braków, jednak uzupełnienie to powinno nastąpić nie później niż do 15-go dnia
miesiąca  następującego  po  miesiącu  świadczenia  usługi.  W  przypadku  braku
dokumentu/niewystąpienia danej sytuacji (np. 3.1. g)) Wykonawca zawiera tą informację w
piśmie przewodnim.

 1.50.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego mogą zostać naliczone kary
umowne,  o  których  mowa  w  § 7  umowy.  Kary  te  mogą  zostać  potrącone  z  bieżącej  lub
kolejnych faktur w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
 
 1.51.  Wykonawca  szacując  wartość  usługi  bierze  pod  uwagę  koszty  związane  ściśle  z
podstawieniem  pojemników,  dostosowaniem  ich  do  wymogów  przedmiotu  zamówienia,
odbiorem i transportem odpadów, wliczając w to również zmiany. Wszelkie inne koszty, które
poniesie Wykonawca w związku z wykonywaniem działalności w danym Sektorze nie mogą być
wliczane w koszty wykonywania usługi.

 
[inne]

 1.52. W przypadku świadczenia usług odbioru odpadów z nieruchomości nie objętych niniejszą
umową (zgodnie ze Uchwałą 263/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku)
Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować odbiory odpadów komunalnych z nieruchomości
położonych  na  terenie  miasta  Płocka,  aby  odbywały  się  one  oddzielnym  transportem,
uniemożliwiającym  mieszanie  się  odpadów  odbieranych  w  ramach  gminnego  systemu
gospodarowania odpadami oraz umów cywilno-prawnych zawartych z wyłączonymi z systemu
nieruchomościami. 
Sygnalizacja  postoju  oraz  pracy  pojazdu  w  okolicy  usytuowania  pojemników  przy  wyżej
wymienionych nieruchomościach, wyłączonych z gminnego systemu, pojazdem zawierającym
odpady  z  innych  nieruchomości  objętych  systemem  będzie  skutkować  bezwzględnym
naliczeniem kary umownej.

 1.53. Wykonawca przy każdorazowym odbiorze odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
notuje  ten  fakt,  a  następnie  przekazuje  te  informacje  w  formie  zestawienia  (adres
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nieruchomości, nazwa podmiotu, liczba opróżnionych pojemników, pojemność, frakcje i data
odbioru)  Zamawiającemu  w  celu  weryfikacji  poprawności  danych  zawartych  w  składanych
deklaracjach.

   
 2. Wymagania wobec podmiotu realizującego przedmiot zamówienia.

 2.1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu do:
 a) rejestru  działalności  regulowanej  prowadzonej  przez  Prezydenta  Miasta  Płocka,
zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 250 ze zm.),
 b) rejestru firm, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.) oraz w art. 116 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.),
 c) rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) lub posiadania zezwolenia na transport odpadów, wydanego
przez  właściwy  organ  na  podstawie  art.  28  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o
odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

 2.2. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymogów określonych 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) i
złożenia stosownego oświadczenia o dostosowaniu baz do wymagań rozporządzenia.
 
 2.3. Wykonawca  zobowiązany  jest  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  posiadać
wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy-Miasto Płock:
 a) co najmniej 2 szt.  pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, 
 b) co najmniej 2 szt.  pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
 c) co najmniej 1-go pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 

 2.4. Pojazdy muszą spełniać wymagania § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11
stycznia 2013 r., o którym mowa wyżej.
Zamawiający  wymaga,  aby  pojazdy  używane  do  świadczenia  usług  określonych  w  Opisie
Przedmiotu Zamówienia spełniały wymagania min. EURO 3.
 
 2.5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz pojazdów, przy pomocy których będzie
wykonywał usługę na terenie miasta Płocka, ze wskazaniem marki, numeru rejestracyjnego
oraz rodzaju pojazdu najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku zmian w wykazie
pojazdów, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał usługę na terenie miasta Płocka
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uaktualniony wykaz pojazdów również na żądanie
Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby w przypadku awarii i związanej z nią
zmiany  pojazdu  Wykonawca  przekazał  drogą  mailową  wyznaczonemu  pracownikowi
Zamawiającego  informację  o  awarii  lub  zmianie  pojazdu  z  jednoczesnym  wskazaniem
samochodu  zastępczego  (marka,  numer  rejestracyjny,  rodzaj  samochodu:  śmieciarka,
hakowiec  lub  bramowiec,  skrzyniowy  z  urządzeniem  dźwigowym  HDS,  skrzyniowy  bez
urządzenia  dźwigowego  HDS,  śmieciarka  wielopojemnikowa)  oraz  wyjaśnieniem  zaistniałej
sytuacji. Wykonawca ma obowiązek określić termin powrotu pojazdu do pracy.

  
 2.6. Wykonawca  jest  zobowiązany  zgodnie  z  warunkami  rozporządzenia  do  wyposażenia
samochodów, przy pomocy których odbiera odpady w system GPS rejestrujący przebieg tras –
punkty nie rzadziej niż co 100 metrów i 30 sekund. Wykonawca umożliwia dostęp do tych
danych  (punktów),  które  muszą  być  na  bieżąco,  on-line,  prezentowane  Zamawiającemu
poprzez udostępnienie interfejsu internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej
lub dedykowanego oprogramowania do systemu GPS umożliwiającego podgląd zdarzeń przez
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Zamawiającego.  Zamawiający  jednocześnie  zastrzega  możliwość  przekazania  dostępu  do
danych systemu GPS stronie trzeciej, która będzie prowadziła na rzecz Zamawiającego zadanie
własne  gminy  w zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  na terenie  Gminy-Miasto  Płock.
Wykonawca udostępni Zamawiającemu niezależnie 2 konta dostępowe do systemu oraz jeżeli
będzie  to  wymagane  udostępni  2  sztuki  oprogramowania  przeznaczonego  do  tego  celu.
Jednocześnie Zamawiający wymaga aby:
a) w  przypadku  awarii  systemu  monitorującego  GPS  lub  awarii  czujników,  w  które
wyposażone są pojazdy,  Wykonawca niezwłocznie  (nie  później  jednak niż  następnego dnia
roboczego) drogą mailową powiadomił o tym Zamawiającego.
b) w  przypadku  jednorazowej,  nagłej  (np.:  w  trakcie  odbioru  odpadów
z  sektora)  awarii  pojazdu  wyposażonego  w  GPS,  wymagającej  zadysponowania  pojazdu
zastępczego,  o  którym  mowa  w  punkcie  2.5.,  na  czas  nie  dłuższy  niż  4  dni  robocze,
Wykonawca przekazał raport drogowy-zdarzenia z pojazdu zastępczego w wersji papierowej
lub  elektronicznej,  potwierdzony  za  zgodność  z  oryginałem  bez  obowiązku  aktualizowania
wykazu, o którym mowa w punkcie 2.5. i aktualizowania interfejsu systemu GPS (nie później
jednak niż następnego dnia roboczego przed wprowadzeniem tego pojazdu do pracy). Raporty
te Wykonawca winien przekazać każdego dnia za dzień poprzedni. W tej sytuacji dodatkowe
wymagania, zgodne z punktem 2.6. e) są wymagane.
c) w  przypadku  awarii  pojazdu  wyposażonego  w  GPS  wymagającej  zadysponowania
pojazdu  zastępczego,  o  którym mowa w punkcie  2.5.  na  czas  dłuższy  niż  4  dni  robocze
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaktualizowany wykaz, o którym mowa w punkcie
2.5 bez wezwania (nie później jednak niż następnego dnia roboczego przed wprowadzeniem
tego pojazdu do pracy) oraz dodać pojazd zastępczy do interfejsu systemu monitorującego
GPS (w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od wprowadzenia pojazdu zastępczego do pracy).
W tej sytuacji dodatkowe wymagania zgodne z punktem 2.6. e) są wymagane.
d) w przypadku stałej  lub okresowej zmiany floty pojazdów (np.:  wycofanie pojazdu z
użytkowania przez Wykonawcę na terenie Gminy-Miasto Płock, awarii pojazdu bez określenia
dnia  powrotu  pojazdu  do  pracy  po  naprawie,  wprowadzenie  nowego pojazdu)  Wykonawca
niezwłocznie aktualizował interfejs programu GPS oraz przedstawiał  zaktualizowany wykaz, o
którym mowa w punkcie 2.5. bez wezwania nie później niż 24 godziny od momentu, w którym
pojazd rozpoczął/przerwał/zakończył pracę. W tej sytuacji  dodatkowe wymagania zgodne z
punktem 2.6. e) są wymagane.
e) samochody  były  wyposażone  w  czujniki  pracy  urządzeń:  haka  -  w  hakowcach  i
bramowcach (hak włączony), urządzenia wrzutowego – w śmieciarkach (urządzenie wrzutowe
włączone),  włączenia  przystawki  hydraulicznej  –  w  pojazdach  wyposażonych  w urządzenie
dźwigowe HDS (przystawka włączona).
f) generowany  raport  drogowy  –  zdarzenia  zawierał,  poza  danymi  wymaganymi  w
Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, dane:
zdarzenie, data od, data do, lokalizacja, długość i szerokość geograficzna z dokładnością co
najmniej do sześciu miejsc po przecinku np. długość 19.675165 szerokość 52.556187.
g) interfejs GPS winien działać w trzech rodzajach map emapa, OSM, Targeo.
h) istniała możliwość edycji obiektów (np.: zmiana kolorów i innych parametrów symboli
oznaczających samochody).
i) umożliwić podgląd wszystkich samochodów na jednym koncie użytkownika.
 
 2.7.  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić swoją działalność w sposób nie powodujący
zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu, hałasu i zapylenia
oraz  uszkodzeń  infrastruktury  technicznej  oraz  posiadać  aktualną  polisę  OC  związaną  z
prowadzoną działalnością w zakresie określonym niniejszym przedmiotem zamówienia.
 
 2.8. Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace objęte umową oraz pojazdy służące do realizacji
tych prac, muszą być zaopatrzeni w czytelne oznakowanie zawierające dane wskazane w § 3 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
 2.9. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za
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prawidłowe postępowanie z odebranymi z nieruchomości odpadami od momentu ich odbioru
do momentu dostarczenia ich do wskazanej instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 2.10.  Zabrania  się  Wykonawcy  odbierania  odpadów  z  terenu  miasta  Płocka  pojazdami
częściowo  wypełnionymi  odpadami  pochodzącymi  z  innej  gminy  lub  zbierania  odpadów  w
innych  gminach  po  uprzednim  odbiorze  odpadów  na  terenie  Gminy-Miasto  Płock  bez
wyładunków  w  odpowiedniej  instalacji,  wliczając  w  to  odbiór  odpadów  odebranych  z
nieruchomości  wskazanych  w  punkcie  1.52.  Zabrania  się  Wykonawcy  mieszania  odpadów
pochodzących  z  różnych  Sektorów  oraz  mieszania  ze  sobą  odpadów:  zmieszanych  z
wysegregowanymi  oraz  różnych  frakcji  odpadów  wysegregowanych.  Zabrania  się  również
mieszania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z odpadami
odebranymi z nieruchomości niezamieszkałych.
 
 2.11. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  dane  kontaktowe  do  opiekunów  poszczególnych
Sektorów oraz obsługujących system GPS.
 
 2.12. W  przypadku  wystąpienia  awarii  systemu  monitorującego  GPS,  uniemożliwiającej
rejestrowanie  tras  przejazdu  i  miejsc  zatrzymań  pojazdów  lub  otrzymania  potwierdzonej
informacji  od  Zamawiającego  o  takiej  awarii,  Wykonawca  zobowiązany  jest  natychmiast
rozładować i wycofać pojazd, a następnie drogą mailową poinformować o tym Zamawiającego
(nie  później  jednak  niż  następnego  dnia  roboczego).  Po  usunięciu  awarii  Wykonawca  jest
zobowiązany  poinformować  o  tym  Zamawiającego  oraz  udostępnić  niezwłocznie  (ale  nie
później niż jeden tydzień) zapis trasy pojazdów i miejsc zatrzymań pojazdów sprzed wycofania
z  powodu  awarii  lub  gdy  to  niemożliwe  –  innych  dokumentów  wymaganych  przez
Zamawiającego.

 2.13. Zamawiający  wymaga,  aby  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia  określonego
niniejszym  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia  były  realizowane  przez  osoby  zatrudnione  u
Wykonawcy  lub  podwykonawcy  na  umowę  o  pracę  w  zakresie  wykonywania  czynności
związanych z:
- kierowaniem pojazdami, przy pomocy których realizowana jest usługa odbioru odpadów z
nieruchomości lub przewozu odpadów z PSZOKa,
- ładowaniem na pojazdy odpadów komunalnych,
- obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
 

 3. Obowiązek  prowadzenie  dokumentacji  związanej  z  działalnością  objętą
zamówieniem. 

 3.1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia:
 a) wykazu  każdego  rodzaju  (kod  odpadu)  i  ilości  (Mg)  odebranych  odpadów  w  danym
miesiącu wykonywania usługi z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe,
 b) wykazu rodzaju (kod odpadu) i ilości (Mg) odpadów przyjętych do PSZOK-u,
 c) wykazu wystąpienia sytuacji, w której właściciel nie dopełnił obowiązku wystawienia
pojemnika i/lub worka/ów oraz udostępnienia miejsc, w których ustawione są pojemniki,
 d) wykazu nieruchomości, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów,
mimo  złożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami   (sposób
selektywny),
 e) wykazu  podmiotów  (zarządców),  którzy  zgłosili  zapotrzebowanie  na  kontenery  na
odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych,
 f) wykazu  dni  w  miesiącu  oraz  ulic  i  numerów  nieruchomości,  na  których  została
przeprowadzona dezynfekcja pojemników,
 g) wykazu wykonanych odbiorów odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych
wraz ze wskazaniem numeru wniosku,
 h) zestawienia kart przekazania odpadów z oznaczeniem, z jakiego Sektora dany odpad
pochodzi,
 i) zestawienie  dowodów  ważenia  wraz  z  dowodami  ważenia  odpadów  odebranych  w
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danym Sektorze, wraz z miesięczną kartą bilansu odpadów komunalnych odebranych z
terenu Sektora, zgodnej z punktem 14, która zawiera m.in. następujące informacje: o
masie  poszczególnych  odpadów  w  rozbiciu  na  kody  odpadów,  ich  masę,  sposób
zagospodarowania oraz instalację, do której odpad został przekazany,
 j) informację o ilości odpadów (rodzaj, masa) odebranych z nieruchomości, na których
nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady  komunalne,  nie  objętych  systemem
gospodarowania odpadami na terenie miasta Płocka oraz niniejszym postępowaniem, a na
odbiór których podpisano umowy i wykazano w sprawozdaniach określonych w ustawie o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 k)  rejestr  wykonania  odbiorów  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości
niezamieszkałych, zawierający dane wskazane w punkcie 1.53.  

 3.2. Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  WZ  z  danego  miesiąca
świadczenia usługi.

 4. Wykaz dokumentów niezbędnych  do posiadania lub złożenia w ofercie, w dniu
podpisania umowy lub trwania umowy.

 4.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu  kopii  zezwolenia  na
zbieranie, transport odpadów lub wpisu do rejestru działalności regulowanej od podmiotów,
które  takie  uprawnienia  posiadają  i  uczestniczą  w  wykonaniu  zamówienia  (np.  jako
podwykonawca)  w  dniu  podpisania  umowy  lub  w  terminie  późniejszym,  w  zależności  od
zakresu wykonywania usługi.

 4.2. Wykonawca powinien posiadać aktualną polisę OC  - uwierzytelniona kopia winna być
przedstawiona Zamawiającemu w dniu podpisania umowy na świadczenie usług określonych
niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.
 
 4.3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,
wydanych dla punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co potwierdza przekazaniem
najpóźniej  w  dniu  określonym  w  punkcie  1.45.  za  zgodność  z  oryginałem  decyzji
administracyjnej lub złożeniem stosownego oświadczenia. 
 
 4.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz samochodów, przy pomocy których będzie
świadczył usługę na danym Sektorze w dniu podpisania umowy, zgodnie z punkcie 2.5.

 5.  Charakterystyka Sektora I.

Sektor  I liczy  32.255  osób  zameldowanych  (stan  na  31.12.2015  r.)  i  obejmuje  osiedla:
Podolszyce Południowe, Podolszyce Północ, Zielony Jar, Imielnica i Borowiczki.

Ilość  osób  zamieszkałych  w  Sektorze  może  różnić  się  od  rzeczywistej  liczby  osób
zamieszkałych w Sektorze I i szacowana jest na 29.997 osób.

Z  uwagi  na  to,  iż  niektóre  ulice  stanowią  granicę  pomiędzy  poszczególnymi  osiedlami,
włączono  je  lub  wyłączono  z  Sektora  I z  uwagi  na  lepszą  organizację  logistyki  odbioru
odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych.  Przy  niektórych  ulicach  mogą
znajdować się nieruchomości niezabudowane i/lub, na których nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne. Ulice zostały podane orientacyjnie, w celach informacyjnych o
zasięgu  Sektora  I. W przypadku,  gdy  na  danej  ulicy  wymienionej  poniżej,  nieruchomość
zostanie  zabudowana  i  zamieszkana  lub  zaczną  na  niej  powstawać  odpady  komunalne,  a
deklaracja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie złożona w Urzędzie
Miasta, Wykonawca, po powiadomieniu go przez Zamawiającego, odbierze odpady komunalne
również z takiej nieruchomości.

Sektor I obejmuje nieruchomości  położone na osiedlach wymienionych wyżej przy ulicach
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wraz z sięgaczami.

Wykaz ulic objętych zamówieniem:
Andersa,  Armii  Krajowej,  Baczyńskiego,  Bałtycka,  Basenowa, Batalionu „Parasol”,  Batalionu
„Zośka”, Białowieska, Bliska, Borowicka, Boryszewska (parzyste), Botaniczna, Brzoskwiniowa,
Bytnara,  Cedrowa,  Chełmińska,  Chmielna,  Chruściela,  Cisowa,  Czereśniowa,  Czerwonych
Kosynierów, Czwartaków, Darniowa, Drozdowa, Dywizjonu 303, Dziewiarska, Flisacka, Gmury,
Gościniec, Grabowa, Grabówka, Graniczna (od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania
z  ul.  Otolińską),  Grota-Roweckiego,  Grzmot-Skotnickiego,  Harcerska,  Hubalczyków,  Jabłoni,
Jana Pawła II, Jaskółcza, Jastrzębia, Jesionowa, Kasztanowa, Kaszubska, Kątowa, Kleeberga,
Kombatantów,  Końcowa,  Korczaka,  Krucza,  Kujawska,  Kurpiowska,  Kutrzeby,  Leszczynowa,
Lipowa, Lisia, Liściasta, Lokalna, Lubuska, Łamana, Łączniczek, Łomżyńska, Łowicka, Majowa,
Małopolska,  Mazowiecka,  Mazowieckiego,  Mazura,  Mazurska,  Miedziana,  Młyńska,  Mokra,
Monte Cassino, Morelowa, Most Solidarności, Motylowa, ks. Niedzielaka, Nowa, Obrońców Helu,
Odległa,  Ofiar  Katynia,  Oksińskiego,  Orzechowa,  Ossowskiego,  Pałacowa,  Parcele,  Pasaż
Padereckiego, Pasternakiewicza, Patriotów, Piaski, Piesza, Plac Witosa, Plac Żołnierzy Września,
Pocztowa (do granic miasta), Podgórze, Podlaska, Podwale, Pogodna, Pomorska, Porzeczkowa,
Powiśle,  Poziomkowa,  Prosta,  Puchalskiego,  Raczkowizna (do  granic  miasta),  Rogowskiego,
rondo  Pileckiego,  rondo  Walickiej-Pasikowskiej,  rondo  Wojska  Polskiego,  rondo  Żołnierzy
Wyklętych,  Roztocze,  Rybna,  Sarnia,  Sielska,  Sikorskiego,  Skierkowskiego,  Skrajna,
Sosabowskiego,  Srebrna,    Sucharskiego,  Swojska,  Synów  Pułku,  Szarych  Szeregów,
Szczęsnego, Szpacza, Śląska, Śliwowa, Św. Jerzego, Św. Huberta, Św. Wojciecha, Trasa ks. J.
Popiełuszki (od ul. Wyszogrodzkiej do Mostu Solidarności), Urbanowo, Urodzajna, Walecznych,
Wańkowicza,  Warmińska,  Wetmańskiego,  Wiązowa,  Widna,  Wiejska,  Wierzbowa,  Wilcza,
Wilczyńskiego,  Wilgi,  Wiosenna,  Wiśniewskiego,  Wiśniowa,  Wójtowa,  Wyszogrodzka  (od
skrzyżowania  z  ul.  Graniczną  w  stronę  wschodnich  granic),  Zagajnik,  Zajęcza,  Zakole,
Zapłotek,  Zarzeczna,  Zbożowa,  Zgodna,  Złota,  Zubrzyckiego,  Żelazna,  Żuławska,  Żurawia,
Żywiczna, Żyzna.

Szacowana  minimalna  ilość  nieruchomości  (punktów adresowych z  pojemnikami)
wynosi:

• jednorodzinnej -2.700
• wielorodzinnej - 162
• niezamieszkałych - 289

Szacowana  minimalna  ilość  pojemników  dla  zabudowy  zagrodowej,  jedno-  i
wielorodzinnej (Z) oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (NZ):

LICZBA POJEMNIKÓW W SZTUKACH:
• 120 l – 2.030 (Z), 117 (NZ),
• 240 l – 789 (Z), 75 (NZ)
• 770 l – 48 (Z), 30 (NZ),
• 1100 l – 532 (Z), 152 (NZ),
• zestaw pojemników (po jednym na papier, metal-tworzywa sztuczne, szkło) – 115,
• KP4 – 5 (NZ),
• KP7 – 5 (NZ),
• KP10 – 5 (NZ), 
• KP4 (otwarty) – 4 (Z),
• KP7 (otwarty) – 4 (Z),
• KP10 (otwarty) – 4 (Z),
• Worki big-bag – 50 szt.

Szacowana minimalna ilość worków dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:
 
worki  do  selektywnej  zbiórki:  szkło  –  110.700,  papier  –  110.700,  metal-tworzywa
sztuczne – 110.700 szt., bio – 110.700 szt. 
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 Szacowana ilość odpadów w Sektorze I:

 6.  Wzór napisów na workach.

a)  Umiejscowienie  napisu  na  worku  120  l,  przeznaczonym  na  zbiórkę  odpadów
wysegregowanych:  „Papier”,  „Metale  i  tworzywa  sztuczne”,  „Bio”  oraz  na  worku  60  l,
przeznaczonym na zbiórkę odpadów wysegregowanych: „Szkło”.
- umiejscowienie – środek napisu w połowie długości worka
- litery – wysokość 4 cm,
- odstęp pomiędzy wierszami - 2 cm,
- Calibri, wytłuszczony, 
- kolor napisu – czarny
- ramka – czarna, grubość 3mm, wymiarami dostosowane do wielkości napisu.

 PAPIER    
    METALE

TWORZYWA SZTUCZNE BIO

SZKŁO

 7.  Wzór naklejek na pojemnikach.

a) Wymiary naklejek na poj. 120 l, 240 l:
- zewnętrzne wymiary naklejki -  długość x wysokość – 36 cm x 10 cm,

15

kod odpadu
Odpady zmieszane

33,900

Odpady wielkogabarytowe 641,460
Opony 20,160

14,199
Leki 2,520
suma

ilości objęte gminnym systemem 
gospodarowania odpadami

ilość ogółem 
[Mg]

24 287,820
Odpady komunalne 
segregowane i gromadzone 
selektywnie z grupy 20, w tym ex 
20 01 99
Odpady opakowaniowe z grupy 
15 2 776,560
Odpady biodegradowalne, w tym 
ex 20 03 99 2 812,740

Odpady budowlane z grupy 17 
oraz ex 20 03 99 2 028,540
Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny oraz baterie i 
akumulatory

32 617,899



- w środku naklejki o wyżej podanych wymiarach wypośrodkowany napis, o wysokości liter
dostosowanych do wymiarów naklejki,
- Calibri, wytłuszczone,
- napis czarny
 

b) Wymiary naklejek na poj. 770 l, 1100 l (1,1 m³), 1,5 m³, 4 m³, 7 m³, 10 m³:
- zewnętrzne wymiary naklejki -  długość x wysokość – 70 cm x 15 cm,
- w środku naklejki o wyżej podanych wymiarach wypośrodkowany napis, o wysokości liter
dostosowanych do wymiarów naklejki,
- Calibri, wytłuszczone,
- napis czarny

NIESEGREGOWANE

 BIO

 SZKŁO

 METALE 
TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

c) Wymiary naklejek na pojemniki do zbierania przeterminowanych leków w aptekach:
- zewnętrzne wymiary naklejki  min. długość x wysokość - 15 cm x 6 cm,
- Calibri, wytłuszczone,
- wysokość liter dostosowana do wielkości naklejki

PRZETERMINOWANE LEKI

d)  Wymiary  naklejek  identyfikujących  pojemniki  przeznaczone  na  odpady  powstające  na
terenach nieruchomości niezamieszkałych (bez względu na pojemność):
- zewnętrzne wymiary naklejki -  długość x wysokość – 36 cm x 20 cm,
- w środku naklejki o wyżej podanych wymiarach wypośrodkowany napis, o wysokości liter
dostosowanych do wymiarów naklejki,
- Calibri, wytłuszczone,
- napis czarny

POJEMNIK PRZEZNACZONY NA ODPADY
POWSTAŁE NA NIERUCHOMOŚCIACH, NA

KTÓRYCH
 NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
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 8.  Wzór harmonogramu dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

SEKTOR I

Wykonawca X                                                                      
adres
tel. kontaktowy 

Harmonogram  wywozu  odpadów  komunalnych  z  zabudowy  jednorodzinnej  i  zagrodowej
położonej przy ulicach:

ulica: Przykładowa 

Zmieszane Selektywne (szkło,
metale i tworzywa
sztuczne, papier)

Bio Wielkogabarytowe (w
tym pochodzenia

remontowego), zużyty
sprzęt elektryczny i

elektroniczne, baterie i
akumulatory,  opony od

samochodów
osobowych, odpady

niebezpieczne,
chemikalia.

Dezynfekcja

2017

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2018

styczeń

luty 

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2019

…....

[ INNE INFORMACJE WSKAZANE W PUNKCIE 1.37. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]
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 9.  Wzór harmonogramu dla zabudowy wielorodzinnej.

SEKTOR I
Wykonawca X                                                                      
adres
tel. kontaktowy 

Harmonogram  wywozu  odpadów  komunalnych  z  zabudowy  wielorodzinnej  położonej  przy
ulicach:

ulica: Przykładowa 

[INNE INFORMACJE WSKAZANE W PUNKCIE 1.38 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA]

gdzie: Z- zmieszane, BIO – biodegradowalne, PA-pojemnik na selektywna zbiórkę papieru, PL-pojemnik na selektywną
zbiórkę plastiku, tworzyw sztucznych i metalu, S – pojemnik na selektywną zbiórkę szkła.

 10.  Wzór  harmonogramu  odbioru  wielkogabarytów  (w  tym  pochodzenia
remontowego),  odpadów  niebezpiecznych,  chemikaliów,  opon  od  samochodów
osobowych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  zużytych  baterii  i
akumulatorów  dla zabudowy wielorodzinnej).

 SEKTOR I

Wykonawca X                                                                      
adres
tel. kontaktowy 

Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej położonej przy ulicach:

DZIEŃ TYGODNIA ULICA

PONIEDZIAŁEK Przykładowa

WTOREK Przykładowa

ŚRODA Przykładowa

CZWARTEK Przykładowa

PIĄTEK Przykładowa

SOBOTA Przykładowa

 11.  Wzór harmonogramu dla nieruchomości niezamieszkałych.
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Pojemność Dzień wywozu odpadów selektywnych
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IO PN WT ŚR CZ PT SOB PN WT ŚR CZ PT SOB

1 Maja 1 1 1 1100 770 - Z;BIO - - Z;BIO - 1 1 1 - PA;PL;S - - PA;PL;S -
y 1 1 770 240 - - Z;BIO - - Z;BIO 1 - - - - PA;PL;S - - PA,PL,S

Pojemniki na 
odpady

Dzień wywozu odpadów 
zmieszanych i BIO

Pojemniki na 
selektywną 

zbiórkę
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 12.  Wykaz aptek.

Apteka „AVENA 2” ul. Czwartaków 16d, 
Apteka „PRYWATNA” ul. Hubalczyków 11,  
Apteka „HAAL” ul. Harcerska 89, 
Apteka „DBAM O ZDROWIE” ul. Wyszogrodzka 163, 
Apteka „ELIXIR”, ul. Wyszogrodzka 140 lok. 21B,
Apteka Zielony Jar, ul. Armii Krajowej 2 
Apteka „Avena 6”, ul. Patriotów 4 

 13.  Wzór  dokumentu  WZ  wraz  z  informacją  o  konieczności  złożenia  korekty
deklaracji.

/pierwsza strona/
Potwierdzenie wywozu odpadów Firma wykonawcza (nazwa, adres 

siedziby)

Nr rej. 
pojazdu Miejscowość

   Płock
SEKTOR I

Imię i 
nazwisko 
kierowcy

ulica

Nr/lok

Imię i nazwisko 
oddającego odpady

Data wywozu Nazwa podmiotu 
oddającego odpady

Rodzaj odpadów

zmieszane selektywne

Pojemność Pojemność

Liczba sztuk (nadwyżki, w 
stosunku do zadeklarowanej)

Liczba sztuk (nadwyżki, w 
stosunku do 
zadeklarowanej)
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Częstotliwość odbioru w miesiącu.

Ulice miesiąc
Odpady zmieszane Odpady selektywnie zebrane

1x 2x 3x 4x 1x 2x 3x 4x
VII.2017 4 11,25 5,19,29 6,13,20,27 4 11,25 5,19,29 6,13,20,27
VIII.2017
IX.2017
X.2017
XI.2017
XII.2017
I.2018
II.2018
III.2018
IV.2018

Częstotliwość odbioru w miesiącu.

Ulice miesiąc
Odpady zmieszane Odpady selektywnie zebrane

1x 2x 3x 4x 1x 2x 3x 4x
VII.2017 5 12,26 6,20,30 7,14,21,28 4 11,25 5,19,29 6,13,20,27
VIII.2017
IX.2017
X.2017
XI.2017
XII.2017
I.2018
II.2018
III.2018
IV.2018

….... …....

Pierwsza, Druga, 
Trzecia

…....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....

…. ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
…. ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....

….... …....

Czwarta, Piąta, 
Szósta

…....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....

…. ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....
…... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... ….... …....



Podpis przekazującego odpady

/druga strona/

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016
r.,  poz.  250  z  późn.  zm.):  „w  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia
wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub  określonej  w
deklaracji  ilości  odpadów  komunalnych  powstających  na  danej  nieruchomości  właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel  nieruchomości,  na  której  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady
komunalne jest zobowiązany tak dobrać ilość pojemników, ich pojemność oraz częstotliwość
opróżniania, aby wszystkie wytworzone odpady komunalne mieściły się w zadeklarowanych
pojemnikach.  Źle  dobrane  ilości  pojemników,  ich  pojemności  lub  częstotliwość  odbioru
odpadów,  która  skutkuje  brakiem  możliwości  umieszczenia  odpadów  w  pojemnikach,
powoduje konieczność złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu
WZ.  W  przeciwnym  wypadku  Gmina-Miasto  Płock  wyda  postanowienie  o  wszczęciu
postępowania  wobec  właściciela  nieruchomości,  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 14.  Miesięczna karta bilansu.

MIESIĘCZNA KARTA BILANSU ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZA MIESIĄC ……………….. ROKU

GMINA: 
SEKTOR I: 

DOTYCZY ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH*/
NIEZAMIESZKAŁYCH*

ADRESAT:

URZĄD MIASTA PŁOCKA, Stary 
Rynek 1, 09-400 Płock

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Numer rejestrowy (1)

Oznaczenie siedziby i adres

Województwo Miejscowość

Kod pocztowy Ulica Nr 
domu

Nr lokalu

II.  INFORMACJA  O  MASIE  POSZCZEGÓLNYCH   RODZAJÓW  ODEBRANYCH  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  ORAZ  SPOSOBIE  ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Kod
odebranyc
h odpadów
komunalny

ch (3)

Rodzaj
odebranych

odpadów
komunalnych (3) 

Masa odebranych
odpadów

komunalnych
[Mg] (2)

Sposób
zagospodarowania

odebranych odpadów
komunalnych

Nr karty
przekazania
odpadów (1) 

Nazwa i adres
instalacji (1)

Masa
[Mg] (1) (2)

Łącznie

III. WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE

Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady
komunalne 

VI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię Nazwisko

Telefon służbowy Faks służbowy E-mail służbowy
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Data Podpis i pieczątka odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

* niepotrzebne skreślić
(1)Podać dane w przypadku odpadów przekazanych
(2) Do trzech miejsc po przecinku
(3) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.  z 2014 r.,

poz. 1923)
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