
Załącznik nr 2 
 

,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu działalności PPK Sp. z o. o.  
w Połczynie-Zdroju, w tym z terenu trzech Cmentarzy Komunalnych: Połczyn-Zdrój, Toporzyk i Popielewo” 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie  
z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.), zapisami uchwały Nr /XX/240/20 z dnia  22 października 
2020 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020-2026 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2027-2032 oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Połczyn-Zdrój, odpadów zebranych przez Zamawiającego w wyniku działania służb 
komunalnych związanego z oczyszczaniem ulic, placów, terenów zieleni, remontem zasobów 
mieszkaniowych, trzech cmentarzy w miejscowościach: Połczyn-Zdrój, Toporzyk, Popielewo oraz 
wytworzonych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie-Zdroju. 

Odpady przewidziane do odbioru i zagospodarowania, zgodnie z katalogiem odpadów: 

1) Niesegregowane odpady komunalne (200301); 
2) Odpady ulegające biodegradacji (200201); 
3) Odpady z czyszczenia ulic i placów (200303); 
4) Odpady z rozbiórek i remontów (170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170380); 
5) Inne odpady nie ulegające biodegradacji z ogrodów, parków w tym z cmentarzy (200203); 
6) Odpady wielkogabarytowe (200307) ; 
7) Szkło (150107, 200102); 
8) Papier i tektura (150101, 200101); 
9) Zmieszane odpady opakowaniowe, w tym tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe ( 150102, 150104, 150105, 150106, 200139, 200140). 
 

Przedmiot zamówienia  - usługa odbioru, wywozu i utylizacji odpadów  komunalnych z kontenerów 
KP-7, KP-10 oraz pojemników o  pojemności 1100 l oraz 120 l, polega na: 
1) dostarczaniu kontenerów  typy KP-7, KP-10 i ustawieniu ich w lokalizacji wskazanej przez 

Zamawiającego 
2) dostarczeniu pojemników 1100 l na teren Cmentarzy oraz teren Parku Zdrojowego w Połczynie-

Zdroju,  
3) dostarczeniu pojemników 120 l oraz wywozie odpadów komunalnych z siedziby Zamawiającego, 

znajdującej się pod adresem: Połczyn-Zdrój, ul. Jana Pawła II 16, 
4) wywozie pojemników z Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju,  
5) , 
6) wywozie napełnionych  kontenerów  KP-7, KP-10 do miejsca ich unieszkodliwiania , 
7) opróżnianiu pojemników 1100 l i wywozie odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania 
8) wywozie pojemników/kontenerów  na podstawie telefonicznego lub elektronicznego zamówienia 

złożonego osobie odpowiedzialnej za realizację zamówienia   wskazanej w umowie, 
9) wykonaniu  dodatkowych odbiorów odpadów w przypadku przepełnienia pojemników, 
10) uprzątnięciu  nieczystości luzem  powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywoz 
11) stałej konserwacji, utrzymywaniu sprawności technicznej, wymiany i naprawy uszkodzonych 

kontenerów KP-7, KP-10, pojemników 1100l, 120 l na własny koszt,  
12) utrzymanie kontenerów oraz pojemników w czystości oraz  ich dezynfekowania, 
13) przestrzeganiu przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz ochrony  środowiska, 
14) przekazywania wraz z fakturą zestawienia  dokumentu  zawierającego informacje o ilości  

odebranych odpadów (Mg)  lub ilości opróżnionych kontenerów typu KP-7, KP-10, pojemników 
1100 l, 120 l; 

15) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za transport odpadów komunalnych od miejsca  ich odbioru  
do miejsca ich unieszkodliwienia. 

             

Harmonogram realizacji usługi: 
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1) opróżnienie i wywóz kontenerów  KP-7 , KP-10 – na zgłoszenie telefoniczne lub mailowe, 
2) opróżnienie i wywóz pojemników 1100 l z  Cmentarza Komunalnego w Połczynie-Zdroju – na 

zgłoszenie telefoniczne lub mailowe, 
3) opróżnienie i wywóz pojemników 1100 l z  Parku Zdrojowego – na zgłoszenie telefoniczne lub 

mailowe, 
4) opróżnienie i wywóz pojemników 1100 l z Cmentarza Komunalnego w Popielewie, Toporzyku – 2 

razy w miesiącu, 
5) opróżnienie i wywóz pojemników z siedziby Zamawiającego: 

Pojemnik na Niesegregowane odpady komunalne (200301) - 120 l – odbiór 2 razy w miesiącu,  
Pojemnik na Papier i tektura (150101, 200101) - 120 l – odbiór raz w miesiącu,  
Pojemnik na zmieszane odpady opakowaniowe, w tym tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe (150102, 150104, 150105, 150106, 200139, 200140) – 120 l - odbiór raz w 
miesiącu 

    

Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie kart przekazania odpadów. Okresem  rozliczeniowym 
będzie miesiąc kalendarzowy. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia odbywać się będzie na zgłoszenie oraz wg 
poniższych wytycznych: 

1) Cmentarz Komunalny Połczyn-Zdrój. 

Wyposażenie Cmentarza w 30 szt. Pojemników 11000 l na odpady ulegające biodegradacji oraz 30 szt. 
Pojemników 1100l na inne odpady nie ulegające biodegradacji z ogrodów, parków w tym z cmentarzy, 
w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga wyposażenia pojemników  
z otworem wrzutowym – okrągłym, gumowym. Zmiana rodzajów pojemników po ustaleniu  
z Zamawiającym. Częstotliwość odbioru odpadów odbywać się będzie wg potrzeb Zamawiającego. 
Odbiór pojemników z Cmentarza odbywać się będzie na zgłoszenie telefonicznie. Zamawiający 
prognozuje roczny odbiór w następujących ilościach: 490 sztuk – pojemników 1100l (odpady BIO) oraz 
550 szt. Pojemników 1100l (pozostałe odpady). 

Zamawiający informuje, iż podane ilości odpadów należy traktować orientacyjnie i zastrzega sobie 
prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadów w stosunku do ww. wyliczeń oraz prawo do zmiany 
rodzajów odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez prawa Wykonawcy 
do roszczeń z tego tytułu. 
 
2) Cmentarz Komunalny Popielewo i Toporzyk. 
Wyposażenie każdego Cmentarza w 2 szt. pojemników – odpowiednio jeden pojemnik 1100 l na odpady 
ulegające biodegradacji oraz jeden pojemnik 1100 l na inne odpady nie ulegające biodegradacji z 
ogrodów, parków w tym z cmentarzy, w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający 
wymaga wyposażenia pojemników w otwory wrzutowe – okrągłę, gumowe. Zmiana rodzajów 
pojemników po ustaleniu z Zamawiającym. Częstotliwość odbioru odpadów odbywać się będzie2 razy 
w miesiącu. Zamawiający prognozuje roczny odbiór w następujących ilościach Toporzyk: 24 sztuki – 
pojemników 1100l (odpady BIO) oraz 24 szt. pojemników 1100l (pozostałe odpady); Popielewo: 24 
sztuki – pojemników 1100l (odpady BIO) oraz 24 szt. pojemników 1100l (pozostałe odpady). 

Zamawiający informuje, iż podane ilości odpadów należy traktować orientacyjnie i zastrzega sobie 
prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadów w stosunku do ww. wyliczeń oraz prawo do zmiany 
rodzajów odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez prawa Wykonawcy 
do roszczeń z tego tytułu. 
 
3) Działania służb komunalnych związanych z oczyszczeniem ulic, placów, terenów zieleni oraz 

remontem zasobów mieszkaniowych, Park Zdrojowy. 
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Zamawiający wymaga wyposażenia Parku Zdrojowego w pojemnik na odpady zmieszane 1100 l oraz  
dostarczenia wg potrzeb kontenerów o pojemności 7 m3 oraz 10 m3, w lokalizacji wskazanej przez 
Zamawiającego. Obszar objęty działaniem: siedziba Zamawiającego, przy ul. Jana Pawła II 16 w 
Połczynie-Zdroju, teren miasta Połczyn-Zdrój oraz inne lokalizacje wskazane przez Zamawiającego. 
Odbiór odbywać się będzie na zgłoszenie telefonicznie.  Odpady przewidziane do odbioru i 
zagospodarowania wg potrzeb Zamawiającego.  

Zamawiający prognozuje roczny odbiór odpadów w następujących ilościach: 42 kontenery KP-10 oraz 
12 kontenerów KP-7.  

Zamawiający informuje, iż podane ilości odpadów należy traktować orientacyjnie i zastrzega sobie 
prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadów w stosunku do ww. wyliczeń oraz prawo do zmiany 
rodzajów odpadów komunalnych w zależności od faktycznych potrzeb i ilości, bez prawa Wykonawcy 
do roszczeń z tego tytułu. 
 
4) Siedziba Zamawiającego. 
Zamawiający wymaga wyposażenia w następujące pojemniki:  
Pojemnik na Niesegregowane odpady komunalne (200301) - 120 l – odbiór 2 razy w miesiącu,  
Pojemnik na Papier i tektura (150101, 200101) - 120 l – odbiór jeden raz w miesiącu,  
Pojemnik na zmieszane odpady opakowaniowe, w tym tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe (150102, 150104, 150105, 150106, 200139, 200140) – 120 l - odbiór jeden raz w 
miesiącu. 
 
Pozostałe wymagania: 
 
Wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia winno odbywać się przy użyciu poniżej 
wskazanych pojazdów:  

1) min. 1 pojazd przystosowany do  odbioru kontenerów KP-7, KP-10. 
2) min. 1 pojazd przystosowany do odbioru pojemników 1100 l, 120 l. 

 

Odbiór odpadów odbywać się będzie poprzez rozładunek kontenerów i pojemników zlokalizowanych 
na terenach stanowiących obszar działalności Zamawiającego Gmina Połczyn-Zdrój), w których 
Zamawiający będzie gromadził odpady, w tym z terenu trzech Cmentarzy: Połczyn-Zdrój, Toporzyk i 
Popielewo oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy 
należeć będzie również ustawienie kontenerów i odbiór odpadów w związku ze Świętem Zmarłych  w 
ilości, miejscach i częstotliwości odbioru wskazanych przez Zamawiającego.  

 
Odbiór z Cmentarza Komunalnego w Połczynie-Zdroju, działania służb komunalnych związanych  
z oczyszczeniem ulic, placów, terenów zieleni oraz remontem zasobów mieszkaniowych odbędzie się 
na zgłoszenie oraz wyliczony będzie na podstawie faktycznej ilości – cena jednostkowa brutto 
kontenera/ pojemnika wraz z dojazdem pomnożona przez liczbę zabranych kontenerów/ pojemników. 
 

W ramach usługi określonej Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Oddania w użytkowanie, na czas obowiązywania umowy w odpowiednich ilościach wymaganych 
kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów. 

2) Naprawy,  konserwacji, mycia i dezynfekcji kontenerów i pojemników w miarę potrzeb oraz 
wymiany uszkodzonych. 

 

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia 01.10.2022 r. 


