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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA
„WYWÓZ ODPADÓW Z KONTENERÓW, KOSZY I POJEMNIKÓW ”
Część 1 niniejszego zamówienia obejmuje:
I. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z KONTENERÓW.
Wywóz nieczystości z kontenerów przy jednoczesnym dokonywaniu robót porządkowych na
terenie gminy m.in. likwidacja dzikich wysypisk, oczyszczanie skarp potoków.
Nieczystości wywożone będą na wyznaczone składowisko.
W zakres usługi wchodzi:
1. Przyjęcie zgłoszenia (w prowadzonym przez Wykonawcę punkcie zgłoszeń) od
Zamawiającego lub osób wskazanych,
2. Niezwłoczny wywóz kontenera na składowisko i jego ponowne podstawienie. Czas
reakcji na zgłoszenie w ciągu 24 h od jego dokonania,
3. Dokładne uporządkowanie terenu wokół kontenera przy każdorazowej wymianie.
INFORMACJE DODATKOWE:
- w miesiącach I – IX 2010 wywieziono łącznie ok. 100 szt. kontenerów (śr. 11 szt/m-c) –
ilość ta zależy od częstotliwości ich napełniania (W 2011r. szacuje się wywóz 100 szt.)
- Wykonawca wywożący kontenery w systemie innym (rotacyjnym), niż podany w pkt.2
zakresu usługi, winien zabezpieczyć we własnym zakresie kontenery na tzw. „wymianę”,
w ilości niezbędnej do obsługujących samochodów, odpowiednio oznaczonych – które
zabierze po wygaśnięciu umowy.
II. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z KOSZY ULICZNYCH.
1/ Z terenu miasta:
Na terenie miasta Myślenice ustawionych jest ok. 378 szt. koszy ulicznych, w tym ok. 20 szt.
na Zarabiu w sezonie letnim (łączna ilość koszy może nieznacznie wzrosnąć o ok.20-25
szt.) Lokalizację koszy ulicznych zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.
W zakres usługi wchodzi:
- sukcesywne, bieżące (min. 3 x w tygodniu) opróżnianie wszystkich koszy i wywóz
nieczystości na składowisko, a w okresie wakacyjnych upałów - codziennie w dzielnicy
Zarabie,
- dokładne uporządkowanie terenu wokół koszy ulicznych przy ich opróżnianiu,
- dbałość o kosze (mycie, czyszczenie, osadzanie) w miarę potrzeby,
- opróżnianie koszy w godzinach nie powodujących zakłóceń w ruchu drogowym,
w poniedziałki, środy i soboty i niezwłocznie w razie ich przepełnienia,
- bieżąca kontrola napełnienia koszy ulicznych i opróżnianie przepełnionych koszy między
okresami wywozu, a szczególnie przed świętami lub innymi uroczystościami.
2/ Z terenu gminy (przystanki):
Na terenie gminy zamontowanych jest 69 koszy na przystankach komunikacji miejskiej.
Lokalizację koszy zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ.
W zakres usługi wchodzi:
- w miesiącach III-X raz w tygodniu, a w miesiącach I, II, XI i XII co dwa tygodnie
opróżnianie wszystkich koszy i wywóz nieczystości na składowisko,
- dokładne uporządkowanie terenu wokół koszy i przystanku (ok.3m) - w miarę potrzeby
likwidacja ogłoszeń, oczyszczenie siedzisk oraz wykoszenie trawy,
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- dbałość o kosze (mycie, czyszczenie, osadzanie) w miarę potrzeby,
Zamawiający w okresie trwania zamówienia przekaże do dyspozycji Wykonawcy w/w
urządzenia z poleceniem dbałości o ich wygląd i stan techniczny: mycie-czyszczenie;
usuwanie drobnych usterek lub osadzanie na bieżąco w miarę potrzeb, a zauważone
podczas wykonywania usług nieprawidłowości, braki lub większe usterki w obsługiwanych
urządzeniach komunalnych - Wykonawca winien zgłaszać niezwłocznie do Zamawiającego.
W ofercie (Załącznik nr 1a do IDW – Wzór Formularza Cenowego) należy podać osobno
kwotę miesięczną – ryczałtową za wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz z koszy na
przystankach w w/w okresach oraz kwoty łączne.
III. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z POJEMNIKÓW.
1/ Wywóz nieczystości z 4-ch pojemników typ MGB-240 usytuowanych na cmentarzu
komunalnym przy ul. Niepodległości w Myślenicach.
W zakres usługi wchodzi:
-

-

bieżące, min. 3 x w tygodniu (bezwzględnie w soboty lub przed dniami wolnymi,
a w okresie zimowym w razie potrzeby raz w tygodniu) opróżnianie pojemników
(zabezpieczonych przez Wykonawcę) na cmentarzu i wywóz nieczystości na
składowisko,
dokładne uporządkowanie terenu wokół pojemników przy ich opróżnianiu.

2/ Wywóz nieczystości z pojemników MGB-240 i 1100 usytuowanych na dziedzińcu Urzędu
Miasta i Gminy (wjazd od ul. H.Jordana).
3/ Wywóz nieczystości z 5-ciu pojemników SM 110 usytuowanych w ilości 3 szt. przy
budynku „Sokoła” na ul. H. Jordana i 2 szt. przy budynku 27 w podworcu Rynek 27.
4/ Wywóz nieczystości z 2-ch pojemników MGB-1100 usytuowanych na placu targowym
przy ul. Traugutta w Myślenicach.
W/w pojemniki winny być zabezpieczone przez Wykonawcę i opróżniane z częstotliwością
1 x w tygodniu wraz z dokładnym uporządkowaniem terenu wokół pojemnika (w przypadku
pkt 4 opróżnianie powinno odbywać się w dniach wtorek, środa lub czwartek).
5/ Wywóz nieczystości z 4-ch pojemników MGB-1100 usytuowanych przy
blokach socjalnych w Jaworniku.
W/w pojemniki winny być zabezpieczone przez Wykonawcę i opróżniane z
częstotliwością
1 x na dwa tygodnie wraz z dokładnym uporządkowaniem terenu wokół
pojemnika.
W ofercie (Załącznik nr 1a do IDW – Wzór Formularza Cenowego) należy podać osobno
kwotę miesięczną – ryczałtową za wywóz nieczystości z pojemników MGB-240 ; 1100 i SM110 oraz kwoty łączne.
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zgodnie z Projektem Umowy (Tom II SIWZ),
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu Harmonogram
świadczenia usług, obejmujący zakres usług opisany w niniejszej Części zamówienia
w pkt:
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II.
III.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z KOSZY ULICZNYCH.
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI Z POJEMNIKÓW.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2
„OPRÓŻNIANIE POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI NA TERENIE MIASTA
MYŚLENICE”
Część 2 niniejszego zamówienia obejmuje:
1. Przyjęcie zgłoszenia (w prowadzonym przez Wykonawcę punkcie zgłoszeń) od
Zamawiającego lub osób wskazanych,
2. Niezwłoczne opróżnienie pojemników ze zleconym surowcem. Czas reakcji na zgłoszenie
w ciągu 24 h od jego dokonania,
3. Dokładne uporządkowanie terenu wokół pojemników przy każdorazowym objeździe oraz
doraźnie w miarę potrzeb między okresami opróżniania,
4. Bieżąca kontrola napełnienia pojemników i zgłaszania tego faktu do Zamawiającego.
5. Przedstawienie miesięcznego sprawozdania wagowo-ilościowego z selektywnej zbiórki
surowców wtórnych (wzór sprawozdania określa Załącznik nr 5 do niniejszego OPZ).
6. Opróżnianie pojemników w godzinach nie powodujących zakłóceń w ruchu drogowym.
Pozyskane surowce wtórne winny być przeznaczone do dalszego wykorzystania
podmiotom zajmującym się ich zagospodarowaniem i winny stanowić częściową zapłatę za
wykonanie usługi.
Zamawiający w okresie realizacji zamówienia przekaże do dyspozycji Wykonawcy w/w
urządzenia z poleceniem dbałości o ich wygląd i stan techniczny: (mycie, czyszczenie co
najmniej 3 x w roku); usuwanie drobnych usterek lub osadzanie na bieżąco w miarę potrzeb,
a zauważone podczas wykonywania usług nieprawidłowości, braki lub większe usterki
w obsługiwanych urządzeniach komunalnych – Wykonawca winien zgłaszać niezwłocznie
do Zamawiającego (lokalizację pojemników zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego OPZ).
W ofercie należy podać kwotę za opróżnienie pojemników z każdym surowcem osobno
(chyba że kwoty te są równe) oraz kwotę łączną zadania.
INFORMACJE DODATKOWE:
Obecnie Zamawiający dysponuje 72 pojemnikami o pojemności 1,5m3 , usytuowanymi w 18
punktach (kompletach) - każdy składa się z 4-ch pojemników.
W miesiącach od I do IX 2010 r. wykonano łącznie ok. 54 objazdy (śr. 6 objazdów/m-c) –
ilość ta zależy od częstotliwości napełniania pojemników.
W roku 2011 szacuje się łącznie 80 objazdów, w tym 35 x plastik; 25 x papier; 20 x szkło.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 3
„ODBIÓR SUROWCÓW WTÓRNYCH ZGROMADZONYCH W WORKACH
Z TERENU MIASTA I GMINY MYŚLENICE.”
Część 3 niniejszego zamówienia obejmuje:
1. Wyposażenie wszystkich posesji posiadających zawarte umowy na wywóz odpadów
komunalnych z terenu miasta Myślenice oraz z 17 miejscowości gminy Myślenice (Załącznik
nr 4 do niniejszego OPZ) w worki do segregacji zakupione i udostępnione przez
Zamawiającego w następujących rodzajach:
szkło
papier i makulatura
tworzywa sztuczne

- worek zielony
- worek niebieski
- worek żółty

2. Odbiór worków z wysegregowanymi surowcami z terenu miasta i 17 miejscowości gminy
z częstotliwością 1 x na 2 m-ce oraz dodatkowy dwukrotny odbiór worków z terenu miasta
w sezonie letnim (01.06.2010 – 31-08.2010)
3. Przedstawienie sprawozdania wagowego i ilościowego z selektywnej zbiórki surowców
wtórnych (wzór sprawozdania określa Załącznik nr 6 do niniejszego OPZ) w okresach
dwumiesięcznych.
4. Prowadzenie akcji propagującej system segregacji oraz przedstawienie zasad segregacji
wraz z podaniem terminów odbioru surowców w poszczególnych miejscowościach.
DODATKOWE INFORMACJE:
Pozyskane surowce wtórne winny być przeznaczone do dalszego wykorzystania
podmiotom zajmującym się ich zagospodarowaniem i winny stanowić częściową zapłatę za
wykonanie usługi.
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zgodnie z Projektem Umowy (Tom II SIWZ),
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu Harmonogram
świadczenia usług, opisanych powyżej w punkcie 2 i 4 niniejszej Części zamówienia.
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Załącznik nr 1 do OPZ
Plan rozmieszczenia koszy na ulicach, placach, parkingach na terenie miasta.
1. Rynek
- 39
2. Koński Rynek (+Kilińskiego) - 7
3. Kościuszki
- 6
4. Klakurki
- 2
5. Kr. Jadwigi
- 2
6. Reja
- 8
7. Batorego
- 1
7. H. Jordana(+Planty)
- 10
8. Gałczyńskiego
- 11
9. Żeromskiego
- 8
10. K. Wielkiego
- 20
11. Słowackiego(+parking)
- 29
12. Żwirki i Wigury
- 6
13. Szpitalna (+parking)
- 9
14. Piłsudskiego
- 22
15. Niepodległości
- 10
15. Matejki
- 7
16. Poniatowskiego
- 5
17. Pardyaka (+Ogródek J.)
- 15
18. Ogrodowa
- 7
19. 3-go Maja
- 10
20. Kniaziewicza
- 7
21. Słoneczna
- 9
22. Jagielońska
- 5
23. Mickiewicza
- 5
24. Rzemieślnicza
- 4
25. Traugutta
- 4
26. Sobieskiego
- 5
27. Średniawskiego
- 4
28. Solidarności (+D.Brzezińsk.) - 8
29. Zdrojowa
- 9
30. Zamkowa
- 2
31. Parkowa (+park)
- 25
32. Jaz i plaże do Kemp.”Soski” – 34 (od XI do III pozostaje ok.15 koszy)
33. Zdrojowa – parking przy Hali Widowiskowej - 8
33. Mostowa do jazu
- 10
34. Sienkiewicza
- 5
----------------------------------Łącznie
378 szt.
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Załącznik nr 2 do OPZ
Plan rozmieszczenia koszy w wiatach przystanków na terenie gminy.
1. Myślenice
2. Myślenice
3. Myślenice
4. Myślenice
3. Bęczarka
4. Borzęta
5. Bulina
6. Bysina
7. Droginia

- 2 szt (parking przy Kaskadzie)
- 2 szt (ul.Zdrojowa-jaz; zakręt od Osieczan)
- 1 szt (ul. Pardyaka blok nr 18)
- 1 szt (ul. Słowackiego)
- 2 szt (zakopianka)
- 4 szt (2szt droga woj. na Dobczyce; k.Sołtysa; k.Kościoła)
- 2 szt (droga powiatowa Osieczany-Bulina-Trzemeśnia)
- 4 szt (k.Sołtysa; k.Tartaku; k. szkoły; k.OSP)
- 5 szt (k.OSP; k. Maślerza; droga na Kornatkę; k. Kościoła;
za Kościołem)
8. Głogoczów
- 6 szt (centrum; 2szt droga woj. na Kalwarię; 4szt zakopianka)
9. Jasienica
- 3 szt (przy sklepie; k.szkoły; centrum; k. OSP)
10. Jawornik
- 3 szt (2szt zakopianka; przy drodze woj. na Sułkowice)
11. Krzyszkowice - 5 szt (2szt zakopianka; k. skł.węgla; k. Kościoła, pętla przy
drodze powiatowej)
12. Łęki
- 1 szt (przy drodze głównej)
13. Osieczany
- 3 szt (2szt od ul. Zdrojowej; przy kiosku; przed sklepem)
14. Polanka
- 2 szt (centrum, przy skrzyżowaniu do szkoły)
15. Poręba
- 3 szt ( I przystanek; OSP ; pętla)
16. Trzemeśnia
- 3 szt (I przystanek; k. Kościoła; Ośrodek Wczasowy)
17. Zasań
- 2 szt (centrum; II przystanek-Góra)
18. Zawada
- 2 szt (skrzyżowanie; k. Kościoła)
19. Kosze przy zatokach przystankowych bez wiat w ciągu drogi krajowej nr 7 oraz drogi
wojewódzkiej w kier. Sułkowic – 10 szt.
20. Kosze przy drodze powiatowej w miejscowości Polanka – 3 szt.
----------------------------Łącznie 69 koszy
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Załącznik nr 3 do OPZ

Plan rozmieszczenia kompletów do segregacji odpadów.

1. Reja (Ukleina)
2. Słowackiego (k.bl.19 – zatoka)
3. Słowackiego (parking Bus)
4. Niepodległości (bloki)
5. Mickiewicza (blok- k.trafo)
6. Matejki (bloki - śmietnik)
7. Piłsudskiego (MOK)
8. Zdrojowa (parking)
9. Żeromskiego (Szkoła Nr 2)
10. K.Wielkiego (plac targowy)
11. Pardyaka (bl. 1- parking)
12. - ” - (bl. 2 - boczna)
13. - ” (bl. 8 - parking)
14. - ” - (bl. 18 - śmietnik)
15. - ” - (bl. 20- śmietnik)
16. - ” - (bl. 25 - śmietnik)
17. - ” - (bl. 27 - śmietnik)
18. - ” - (bl. 30 – śmietnik)

- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
- plastik ; szkło k.; szkło białe ; papier
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Załącznik nr 4 do OPZ

Ilość
zawartych umów na wywóz odpadów komunalnych na dzień 31.X.2010 w rozbiciu na n/w
miejscowości objęte zadaniem:

1. Myślenice
- 2038
2. Bęczarka
233
3. Borzęta
334
4. Bulina
52
5. Bysina
257
6. Chełm
57
7. Droginia
243
8. Głogoczów
669
9. Jasienica
301
10. Jawornik
595
11. Krzyszkowice
506
12. Łęki
164
13. Osieczany
399
14. Polanka
243
15. Poręba
229
16. Trzemeśnia
457
17. Zasań
180
18. Zawada
240
..........................................
Razem 7197
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Załącznik nr 5 do OPZ

Wzór
Sprawozdanie wagowo-ilościowe
z selektywnej zbiórki surowców wtórnych z pojemników
za miesiąc/rok

Tworzywa
sztuczne
Kod.............

Szkło białe
Kod............

Szkło
kolorowe
Kod............

Makulatura
Kod.............

Razem
1-4

1

2

3

4

5

Ilość
opróżnień
Waga
[Mg]

...............................
data
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Załącznik nr 6 do OPZ
Wzór
Sprawozdanie wagowo-ilościowe
z selektywnej zbiórki surowców wtórnych zgromadzonych w workach
za miesiąc/rok

Tworzywa
sztuczne
Kod.............

Szkło
Kod............

Makulatura
Kod.............

Razem
1-3

1

2

3

4

miasto
Waga
[Mg]
wieś
Waga
[Mg]

...............................
data
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