
                          Załącznik nr 1 do SIWZ

              OPIS PRZEDMIOTU 
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów gromadzonych w sposób 
selektywny i zmieszany.

1. Charakterystyka gminy Murów:
1) powierzchnia:

Powierzchnia Gminy Murów wynosi 159,7 km2.
2) ogólne dane administracyjne:
Gmina wiejska, w skład której wchodzi 12 sołectw: Bukowo, Dębiniec, Grabczok (obejmujący wsie 
Grabczok i  Mańczok),  Grabice  (obejmujące  wsie  Grabice  i  Święciny),  Kały,  Młodnik,  Murów, 
Nowe  Budkowice,  Okoły  (obejmujące  wsie  Okoły  i  Czarna  woda),  Radomierowice,  Stare 
Budkowice (obejmujący wsie Stare Budkowice, Morcinek i Wojszyn), Zagwiździe
3) Dane dotyczące mieszkańców i rodzaju zabudowy wg stanu na 31.12.2014r.:

a) liczba  punktów  adresowych  –  1469,  w  tym  1352  nieruchomości  zamieszkałych  i  97 
nieruchomości niezamieszkałych, 20 innych (place, parkingi, itp). 

b) na terenie  gminy występuje zabudowa jednorodzinna (3739 mieszkańców wg złożonych 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz zabudowa 
wielorodzinna  w  miejscowości  Murów  (328  mieszkańców  wg  złożonych  deklaracji). 
Łącznie 4067 mieszkańców.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem  zamówienia  jest  odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Murów oraz transport 
odpadów do instalacji odbioru odpadów. Usługa obejmuje również dostawę worków o pojemności 
od 80 do 120 litrów, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Kolorystyka worków i pojemników będzie następująca:
-kolor niebieski makulatura, w tym kartony i opakowania wielowarstwowe po napojach,
-kolor zielony - szkło oraz opakowania ze szkła za wyjątkiem stłuczki szklanej,
-kolor  żółty -  tworzywa sztuczne,  w tym opakowania po produktach spożywczych i  puszki  po 
napojach,
-kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji,
-kolor czarny - pozostałe odpady po segregacji w tym niesegregowane. 

Szczegółowe dane dotyczące liczby gospodarstw, miejsc i  rodzaju pojemników do gromadzenia 
odpadów  zawarte  są  w  załączniku  nr  10  do  SIWZ.  Liczba  i  rodzaj worków  potrzebnych  do 
selektywnej zbiórki odpadów przedstawiono w ust. 3 opisu przedmiotu zmówienia.

Częstotliwości i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
a) zabudowa jednorodzinna - pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości.
Na  terenie  zabudowy  jednorodzinnej  obowiązywać  będzie  gromadzenie  odpadów  w  systemie 
pojemnikowo – workowym „u źródła”.

• niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  gromadzone  będą  
w pojemnikach o objętości do 240l. a częstotliwość ich odbioru wynosi 1 raz na 2 tygodnie 
lub 1 raz na 4 tygodnie w zależności od liczby mieszkańców. Lista nieruchomości na której 
odbierane  będą  odpady  oraz  częstotliwość  odbioru  odpadów  z  przed  nieruchomości 
stanowić będzie załącznik do umowy.

• odpady zbierane w sposób selektywny (makulatura, tworzywa sztuczne i szkło) gromadzone 
będą  w  oznaczonych  workach  o  pojemności  od  80  do  120l.  Dopuszcza  się  zbieranie  i 
odbieranie odpadów w workach innych kolorów pod warunkiem, że worki te będą opisane 



w czytelny  sposób  umożliwiający  ich  identyfikację  co  do  zawartości  a  przeźroczystość 
pozwalała będzie na ocenę zawartości worka. Częstotliwość odbioru tych odpadów wynosi 
1 raz na 4 tygodnie. Worki zapewni Wykonawca.

• odpady biodegradowalne gromadzone będą w workach o pojemności od 80 do 120l lub w 
pojemnikach  120l  lub  240l  i  odbierane  będą  od  właścicieli  z  częstotliwością  raz  na  4 
tygodnie. 

b) zabudowa wielorodzinna - pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości.
• niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  gromadzone  będą  

w pojemnikach o objętości 1100l lub KP-7 o objętości do 7000l a częstotliwość ich odbioru 
wynosi 1 raz na tydzień.  Zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) zbierane będą do 
pojemników ustawionych w przeznaczonych do tego miejscach uzgodnionych z zarządcą 
zabudowy wielorodzinnej.

• odpady zbierane w sposób selektywny (makulatura, tworzywa sztuczne i szkło) gromadzone 
będą w oznaczonych pojemnikach o objętości 120l, 240l lub 1100l. Częstotliwość odbioru 
tych odpadów wynosi 1 raz na 4 tygodnie. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na 
terenie  zabudowy wielorodzinnej  odbywać się  będzie  do pojemników z podziałem na 3 
frakcje  (makulatura  –  kolor  niebieski,  tworzywa sztuczne  –  kolor  żółty  i  szkło  –  kolor 
zielony). Pojemniki te zapewnia właściciel nieruchomości.

• odpady biodegradowalne gromadzone będą w oznakowanych pojemnikach o objętości 120l 
lub 240l i odbierane będą od właścicieli z częstotliwością raz na 4 tygodnie.

c) nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne - pojemniki zapewnia 
właściciel nieruchomości.

• niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  gromadzone  będą  
w pojemnikach o objętości 120l, 240l, 1100l lub KP-7 o objętości do 7000l a częstotliwość 
ich odbioru wynosi 1 raz na 2 tygodnie,

• odpady zbierane w sposób selektywny zbierane będą w systemie mieszanym pojemnikowo-
workowym,  odpady  te  (makulatura,  tworzywa  sztuczne  i  szkło)  gromadzone  będą  w 
oznaczonych workach o pojemności od 80 do 120l. lub pojemnikach o objętości 120l, 240l. 
Częstotliwość odbioru tych odpadów wynosi 1 raz na 4 tygodnie,

• odpady biodegradowalne gromadzone będą w oznakowanych pojemnikach o objętości 120l 
lub 240l i odbierane będą od właścicieli z częstotliwością 1 raz na 4 tygodnie.

W przypadku stwierdzenia  niewłaściwej  segregacji  odpadów Wykonawca  przyjmuje  te  odpady, 
jako zmieszane.  Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych  do zmieszanych w wypadku 
niedopełnienia  przez  właściciela  nieruchomości  obowiązku  w  zakresie  selektywnego  zbierania 
odpadów komunalnych, Wykonawca sporządza na tę okoliczność dokumentację (np. fotograficzną) 
i przekazuje Zamawiającemu. 

Odbieranie opakowań po przeterminowanych lekarstwach - pojemniki zapewnia Gmina Murów.
Odpady będą odbierane z apteki w Murowie ul. Lipowa 40 oraz w Starych Budkowicach ul. Oleska 
5. Pojemniki z lekarstwami odbierane będą z częstotliwością 1 raz na 3 miesiące.

Odbieranie mebli, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego,  będzie  następować  podczas  zbiórek  objazdowych z  częstotliwością  raz  na  pół 
roku.

Odbieranie odpadów niebezpiecznych w tym: opakowania po farbach i lakierach, przeterminowane 
leki, chemikalia, środki ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory, lampy i odpady zawierające 
rtęć,  rozpuszczalniki  i  kleje  będzie  następować  z  częstotliwością  1  raz  w  roku  w  terminie 
jesiennym. Odbieranie odpadów nastąpi w ruchomym punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych-



komunalnych, obsługiwanym przez pracownika wykonawcy, dostępnym w godzinach 11:00-17:00 
usytuowanym w miejscowościach: Murów, Grabczok, Stare Budkowice i Zagwiździe.

Odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  powstałe  w  wyniku  prac  niewymagających  zgłoszenia  lub 
pozwolenia na budowę odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości w kontenerze lub worku typu 
big-bag,  dostarczonym  przez  Wykonawcę  na  żądanie  Zleceniodawcy.  Zgodnie  z  Uchwałą  NR 
XXII/136/2012 Rady Gminy Murów  z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie określenia  rodzaju 
dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów opłata za podstawienie,  odbiór i  zagospodarowanie pojemnika 

7m3 na  gruz  wynosi  700zł. Zleceniodawca  dopuszcza  odbiór  odpadów  budowlanych  i 
rozbiórkowych z nieruchomości na mocy odrębnej umowy między właścicielem nieruchomości a 
Zleceniobiorcą.  Odpady  te  muszą  być  wykazane  w  kwartalnych  sprawozdaniach.  Do  dnia 
publikacji  niniejszego  opisu  przedmiotu  zamówienia  brak  było  zgłoszeń  do  Gminy  Murów  o 
podstawienie pojemnika na gruz.

Zamawiający zastrzega, iż zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych może nastąpić w 
przypadku zmiany zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murów.
Usługa odbioru i transportu odpadów winna być zgodna z określonymi w odpowiednich przepisach 
prawa wymaganiami w zakresie standardu sanitarnego oraz ochrony środowiska.
Usługa odbioru i transportu odpadów winna być w sposób szczegółowy dokumentowana.
Informacje  na  temat  wymagań  w  zakresie  dokumentacji  związanej  z  działalnością  objętą 
zamówieniem zawarte są w ust. 8
Odbiór  wymienionych  odpadów  komunalnych  następuje  zgodnie  z  obowiązującym  w  czasie 
trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.

3. Charakterystyka zapotrzebowania worki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych 
segregowanych oraz ich ilości:
1) charakterystyka worków:

• materiał– folia polietylenowa LDPE,

• pojemność – od 80 do 120 dm3,
• kolor: makulatura – kolor niebieski, tworzywa sztuczne – kolor żółty, szkło – kolor zielony,
• grubość – zapewniająca wytrzymałość, co najmniej 60 mikronów,
• nadruk – jednostronny, kolor nadruku kontrastujący z kolorem worka z nazwą i nr telefonu 

Wykonawcy 
2) szacowana liczba potrzebnych worków w trakcie trwania umowy (12 miesięcy):

• tworzywo sztuczne – 22 000 (w 2014r. zużyto 21 320szt.)
• makulatura – 10 000 (w 2014r. zużyto 9 700szt.)
• szkło – 13 000 (w 2014r. zużyto 12 850szt.)

Worki  przekazywane  są  mieszkańcom w systemie  worek przekazany za  worek  pusty,  w ilości 
maksymalnie 3 worków łącznie. 

4. Klasyfikacja rodzajów odpadów do poszczególnej frakcji:
Odpady zmieszane (kod 20 03 01)
Makulatura:
20 01 01 papier i tektura
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
Szkło:
20 01 02 szkło
15 01 07 opakowania ze szkła
Tworzywa sztuczne:
20 01 39 tworzywa sztuczne



15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
20 01 40 metale
15 01 04 opakowania z metalu
Odpady biodegradowalne:
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
Odpady niebezpieczne:
rozpuszczalniki 20 01 13*
kwasy 20 01 14*
alkalia 20 01 15*
odczynniki fotograficzne 20 01 17
detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 29*
detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 - 20 01 30
oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 - 20 01 26*
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 27*
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01  08  środki  ochrony roślin  I  i  II  klasy toksyczności  (bardzo toksyczne  i  toksyczne  np.  herbicydy 
insektycydy)
20 01 19* środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 20 01 80
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21*
leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 31*
leki inne niż wymienione w 20 01 31 - 20 01 31
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23- 20 01 38
opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 15 01 10*
baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04
inne baterie i akumulatory 16 06 05
mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne 13 02 04*
mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych 13 
02 05*
syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 06*
oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 13 02 07*
inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08*

5. Szacowana ilość odpadów komunalnych

W tabeli przedstawiono liczbę (w Mg) odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Murów 
w latach 2012-2014

Rodzaj odpadów 2012r.
[Mg]

2013r.
[Mg]

2014r.
[Mg]

Odpady zmieszane 748,5 823,8 918,1
Odpady wielkogabarytowe (w tym opony) 47,6 47,5 38,3
Papier i tektura 25,7 32,1 20,1
Szkło 38,3 60,3 72,4
Tworzywa sztuczne 37,9 51,5 39,0
Odpady z budowy 28,1 10,6 27,1
Odpady biodegradowalne (bez makulatury) 0,0 1,9 5,5
Złom 0,0 1,9 26,9 (całość poza 

firmą zbierającą 
odpady)

Urządzenia elektryczne i elektroniczne 0 (uwzględnione w odpadach 
wielkogabarytowych)

2,6

Leki 0 0,004 0,03
Łącznie [Mg] 926,1 1029,6 1177,1



6. Sprzęt techniczny Wykonawcy.
Wykonawca  winien  dysponować  sprzętem zapewniającym prawidłowe wykonanie  zamówienia, 
zgodnie  z   warunkami  określonymi  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  w  sprawie 
szczegółowych  wymagań  w   zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości.

7. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia.
1) Opracowanie dla terenu całej Gminy Murów i przedłożenie w formie pisemnej Zamawiającemu 
do  akceptacji  harmonogramu  odbioru  poszczególnych  rodzajów  odpadów,  który  zawiera  w 
szczególności  informację  o  terminach  wywozu  odpadów  zmieszanych,  selektywnych, 
wielkogabarytowych i niebezpiecznych, adresie i telefonie Wykonawcy usługi odbioru odpadów. 
Harmonogramy wywozu należy przedstawić do wglądu Zamawiającemu w terminie co najmniej 30 
dni przed zakończeniem obowiązywania poprzedniego harmonogramu. Dostarczenie opracowanych 
harmonogramów  wywozu  odpadów  na  każdą  nieruchomości  na  terenie  gminy  Murów  winno 
nastąpić w terminie do ostatniego dnia obowiązywania aktualnego harmonogramu. Harmonogram 
umieszczony będzie przez Zamawiającego i Wykonawcę na ich stronach internetowych.
2)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedkładania  Zamawiającemu  raportów  kwartalnych, 
zawierających informację o ilości i rodzaju dostarczonych worków, w terminie do końca miesiąca 
następującego po kwartale ich dostarczenia,
3)  Wykonawca  odpowiada  za  informowanie  mieszkańców  o  zasadach  i  terminach  odbierania 
poszczególnych  rodzajów odpadów i  dystrybucję  innych dokumentów związanych z  Systemem 
Gospodarki Odpadami w Gminie Murów, o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru,
4) Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami  wysypanymi z 
pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów. 
5) w przypadku zgłoszenia nieodebrania odpadów w terminie wskazanym w harmonogramie bądź 
innego  przypadku  niewykonania  obowiązków  wynikających  z  umowy,  w  szczególności 
niedostarczenia  worków  lub  niezapewnienia  właściwego  stanu  higieniczno-sanitarnego  i 
porządkowego  miejsc  zbierania  odpadów,  strony  zgodnie  ustalają,  że  przypadki  te  zostaną 
rozpatrzone  w  ramach  postępowania  reklamacyjnego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania od 
Zamawiającego zawiadomienia  faxem,  telefonicznie  lub  drogą  mailową.  Informację  o  sposobie 
rozpatrzenia  reklamacji  należy  niezwłocznie  przekazać  Zamawiającemu  faxem  na  numer  77 
4214032 lub adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego wskazanego do kontaktu,
6)  za  szkody  w  majątku  Zamawiającego  lub  osób  trzecich  spowodowane  w  trakcie  odbioru 
odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
7)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazywania  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej a w przypadku nieczynnej instalacji 
regionalnej do zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej 
dla regionu centralnego w Województwie Opolskim.
8)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji recyklingu i odzysku odpadów, zgodnie 
z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) lub samodzielnego ich przetworzenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
9)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  weryfikowania  poprawności  prowadzonej  segregacji.  W 
przypadku gdy właściciel nieruchomości, który zdeklarował się na gromadzenie odpadów w sposób 
selektywny a gromadzi odpady zmieszane lub prowadzi segregację niezgodnie z obowiązującym 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murów, Wykonawca jednokrotnie 
informuje  właściciela,  co  powinno  znajdować  się  w  wyznaczonym worku  lub  pojemniku  oraz 
sporządza  dokumentację  fotograficzną,  stanowiącą  materiał  do  prowadzonego  w  następstwie 



stwierdzenia  niedopełnienia  obowiązku  segregacji  postępowania  administracyjnego,  a  także 
wprowadza  informację  o  nieruchomości  na  stosowną listę,  którą  systematycznie  uzupełnia  i  w 
terminach miesięcznych przedkłada, wraz z dokumentacją, Zamawiającemu,
10)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wyposażenia  własnych  pracowników  zajmujących  się 
wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy oraz w identyfikatory,
11)  system  odbierania  odpadów  komunalnych  nie  obejmuje  odpadów  poprodukcyjnych 
powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Obowiązki Wykonawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z
działalnością objętą zamówieniem.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej, związanej z 
działalnością objętą zamówieniem, i przekazywanie jej Zamawiającemu w systemie miesięcznym, 
w  terminie  do  10-tego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu  objętym  sprawozdaniem. 
Przekazywane informacje winny zawierać co najmniej wskazanie nieruchomości na których odpady 
zbierane są w sposób niezgodny z Regulaminem i złożonymi do Zamawiającego deklaracjami (w 
tym  nie  zbierają  selektywnie  odpadów)  w  odniesieniu  do  danych  udostępnianych  przez 
Zamawiającego.  Informacja  winna  być  uzupełniona  o  opis  lub  dokumentację  fotograficzną 
umożliwiającą weryfikację nieprawidłowości i będącą dowodem w postępowaniu administracyjnym 
prowadzonym przez gminę Murów,
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad poufności co do informacji pozyskanych w 
związku z realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych, w tym należytego zabezpieczenia i ochrony tych danych. Wykonawca nie może 
wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż wykonywania 
umowy,  w  szczególności  zakazuje  się  wykorzystywania  danych  w  celach  reklamowych  lub 
marketingowych.

9. Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych.
Wykonawca  obowiązany  jest  do  odbierania  odpadów  komunalnych  w  sposób  zapewniający 
utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do:
1) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru,
2) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych odpadów, które 
nie zostały umieszczone w pojemnikach.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  organizacji  i  prowadzenia  przez  okres  realizacji  zamówienia 
telefonicznego  Centrum  Obsługi  Klienta  poprzez  udostępnienie  połączenia  telefonicznego  dla 
właścicieli  nieruchomości,  w  ramach  którego  będą  oni  mogli  składać  wnioski  i  skargi  od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). 
Informację o działalności Centrum Obsługi Klienta Wykonawca zawrze w harmonogramie.
10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 
9  do SIWZ.


