Sławno, dnia 27 maja 2013 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO ORAZ
ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH I SELEKTYWNIE
ZEBRANYCH (TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO) Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH
MIENIE KOMUNALNE GMINY SŁAWNO W OKRESIE OD 01.07.2013 R. DO 30.06.2014 R.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197026 - 2013 data 21.05.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8106229, fax.
059 8107526.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Zadanie Nr 1 1. Odbiór i transport
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminę Sławno z następujących
miejscowości: Bobrowice, Bobrowiczki, Boleszewo, Borzyszkowo, Brzeście, Chomiec, Grzybno,
Gwiazdowo, Gwiazdówko, Janiewice, Kwasowo, Łętowo, Noskowo, Pątnowo, Pomiłowo, Przemysławiec,
Radosław, Rzyszczewko, Rzyszczewo, Sławsko, Smardzewo, Stary Karków, Tokary, Tychowo, Warginie,
Warszkowo, Warszkówko, Wrześnica, Żabno, Żukowo, wskazanych na mapie stanowiącej załącznik Nr 9 do
SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez
właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w
sposób selektywny tj. papieru i tektury, szkła, tworzywa sztuczne, metali (szacunkową liczbę nieruchomości,
z których będą odbierane odpady komunalne zawiera Załącznik Nr 6 / nieruchomości jedno i dwu lokalowe)
i 7 (nieruchomości wielolokalowe/ do SIWZ ). 3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów
komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości. Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne Kody odpadów 20 03 01 - niesegregowane odpady komunalne System odbioru odpadów
Zabudowa jednorodzinna: pojemnikowy Zabudowa wielorodzinna: pojemnikowy Rodzaj pojemników do
gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych Zabudowa jednorodzinna: pojemniki o minimalnej
pojemności 80 L Zabudowa wielorodzinna: pojemniki o pojemności 80 L, 90 L, 110 L, 120 L, 240 L, 1100
L Częstotliwość odbioru odpadów: a) raz na dwa tygodnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia b) raz na
cztery tygodnie w okresie od 1 września do 31 maja c) w zabudowie wielorodzinnej 8 lokali i więcej raz na
dwa tygodnie przez cały rok Pojemniki na zmieszane odpady komunalne zapewniają właściciele i zarządcy
nieruchomości. Odpady selektywnie zbierane u źródła Kody odpadów 15 01 01 - opakowania z tektury i
papieru 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 04 - opakowania z metali 15 01 07 opakowania ze szkła 20 01 01 - papier i tektura 20 01 02 - szkło 20 01 39 - tworzywa sztuczne 20 01 40 metale System odbioru odpadów Zabudowa jednorodzinna: workowy Wprowadza się trzy rodzaje worków żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i metali lekkich - grubość folii 35-40 mikronów niebieski na odpady z papieru i tektury - grubość folii 40-45 mikronów - zielony lub biały na odpady ze
szkła i drobne opakowania metalowe - grubość folii 55-80 mikronów Zabudowa wielorodzinna:
Zamawiający wskaże nieruchomości wielolokalowe, z których będą odbierane odpady selektywnie zbierane
w systemie pojemnikowo-workowym (załącznik Nr 8 do SIWZ). Pozostałe nieruchomości wielolokalowe
należy zaopatrzyć w worki jak pozostałe nieruchomości. Worki na odpady selektywnie zbierane oraz
pojemniki na odpady selektywnie zbierane zapewnia Wykonawca. Częstotliwość odbioru odpadów: a)
tworzywa sztuczne (pojemniki) - raz na miesiąc, b) szkło i drobne opakowania metalowe (pojemniki) - raz
na kwartał, c) papier i tektura (worki) - raz na kwartał. Opady opakowaniowe selektywnie zbierane w
systemie pojemnikowym z pojemników usytuowanych na terenach będących własnością Gminy Sławno
Kody odpadów 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 07 - opakowania ze szkła System
odbioru odpadów Odpady odbierane będą w systemie pojemnikowym z 19 miejscowości (22 punkty) - 22
pojemniki na opakowania ze szkło, 22 pojemniki na opakowania z tworzywa sztucznego. Pojemniki
zapewnia Zamawiający Wykaz pojemników i miejsc ich lokalizacji na terenie Gminy Sławno stanowi
Załącznik Nr 4 do SIWZ Częstotliwość odbioru odpadów Minimum raz na kwartał - według potrzeb Odpady

wielkogabarytowe Kod odpadu 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe Sposób zbierania odpadów Odpady
wielkogabarytowe odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości, w terminach ustalonych przez wykonawcę
po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości Częstotliwość odbioru odpadów: Odpady
wielkogabarytowe - raz na kwartał 4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych baterii z
pojemników rozmieszczonych w 5 szkołach na terenie Gminy Sławno, tj. Szkoły Podstawowe w
Bobrowicach, w Warszkowie, w Żukowie, Gimnazja w Sławsku i Wrześnicy - odbiór na zgłoszenie.
Pojemniki na zużyte baterie zapewnia Zamawiający. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w
dniu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, właścicieli nieruchomości, od których odbierane są
odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki o pojemności 120 L z folii LDPE. Worki na
tworzywa sztuczne Wykonawca zobowiązany jest dostarczać raz na miesiąc, a worki na papier i tekturę,
szkło Wykonawca zobowiązany jest dostarczać raz na kwartał. Worki zostaną oznaczone informacją o
rodzaju gromadzonych w nich odpadach, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy, worki należy
przekazać właścicielowi nieruchomości, a podczas jego nieobecności pozostawić we wcześniej opróżnionym
pojemniku na zmieszane odpady komunalne lub w innym miejscu uzgodnionym z właścicielem
nieruchomości. 6. Wykonawca do dnia 01.07.2013 r. wyposaży nieruchomości wskazane w załączniku 6 i 7
do SIWZ w worki LDPE o pojemności 120 L: - worek niebieski - papier i tektura, - worek biały lub zielony szkło, - worek żółty - tworzywa sztuczne, metale lekkie, oraz nieruchomości wielolokalowe ujęte w
załączniku Nr 8 do SIWZ w worki LDPE o pojemności 120 L (papier i tektura) oraz pojemniki
polietylenowe (PEHD), z górnym zamknięciem, o minimalnych wymiarach zamknięcia 40x40 cm
(tworzywa sztuczne, szkło i drobne opakowania metalowe), o pojemności uwzględniającej ilość osób
zamieszkujących poszczególne nieruchomości: - pojemnik zielony - szkło i drobne opakowania metalowe, pojemnik żółty - tworzywa sztuczne, - worek niebieski - papier i tektura. Pojemniki i worki zostaną
oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach, nazwą, adresem oraz numerem telefonu
Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości
zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem wywozu, z zastrzeżeniem że odbiór odpadów musi
odbywać się w godzinach 6:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku, 6:00 - 15:00 w soboty. 8. Zatwierdzony
przez Zamawiającego harmonogram Wykonawca zobowiązany jest udostępnić mieszkańcom Gminy Sławno
co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania. 9. Odbierane mają być wyłącznie worki
zapełnione. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów selektywnie zebranych na składowisko odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w
Gwiazdowie, zgodnie z Regulaminem korzystania z usług publicznych świadczonych przez miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółkę z o. o. w Sławnie, który stanowi
załącznik Nr 13 do SIWZ. 11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z Uchwałą Nr
XXIV/224/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/267/2013 Rady
Gminy Sławno z dnia 19 kwietnia 2013 r., które stanowią załącznik Nr 14 do SIWZ. 12. Wykonawca
zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia wykonawca
zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie
powiadomić o tym Zamawiającego niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni (powiadomienie
powinno zawierać wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której
odebrano odpady oraz dokumentację fotograficzną). 13. Wykonawca powinien spełniać warunki określone
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). 14.
Wykonawca, stosownie do treści art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) jest obowiązany do sporządzania kwartalnych
sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Sławno w terminie do końca miesiąca następującego po
kwartale, którego dotyczy zawierających informacje, o których mowa w ust.3 tego artykułu. Zadanie Nr 2 1.
Zadanie polegać będzie na wykonywaniu usługi w zakresie odbioru i transportu zmieszanych odpadów
komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Sławno oraz odpadów selektywnie zebranych z
pojemników ustawionych przez Zamawiającego (o pojemności 1500 L typu dzwon) na plaży przy jeziorze
Łętowskim w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. oraz od 1 czerwca 2014 r. do 30 czerwca
2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Kod
odpadów 20 03 01 - niesegregowane odpady komunalne System odbioru odpadów Odpady odbierane będą z
pojemników o pojemności 120 L i 1100 L w ilości oraz lokalizacji wskazanej poniżej przez Zamawiającego.
Pojemniki zapewnia Wykonawca. Częstotliwość odbioru odpadów Cmentarz w Żukowie - 3 pojemniki x
1100L - 1 raz w miesiącu w okresie od 01.07.2013 r. do 31.09.2013 r. i od 01.12.2013 do 30.06.2014 r. ; - 3
pojemniki x 1100 L - według potrzeb co najmniej 2 razy w miesiącu w okresie od 01.10.2013 r. do
30.11.2013 r., najpóźniej 2 dni po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego; Cmentarz we Wrześnicy - 2
pojemniki x 1100 L - 1 raz w miesiącu w okresie od 01.07.2013 r. do 31.09.2013 r. i od 01.12.2013 do
30.06.2014 r.; - 2 pojemniki x 1100L - według potrzeb co najmniej 2 razy w miesiącu w okresie od

01.10.2013 r. do 30.11.2013 r., najpóźniej 2 dni po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego; Cmentarz w
Starym Krakowie - 1 pojemnik x 1100 L - 1 raz w miesiącu w okresie od 01.07.2013 r. do 31.09.2013 r. i od
01,12.2013 do 30.06.2014 r. - 1 pojemnik x 1100L - według potrzeb co najmniej 2 razy w miesiącu w
okresie od 01.10.2013 r. do 30.11.2013 r., najpóźniej 2 dni po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego;
Świetlice wiejskie - 14 pojemników ( punktów ) x 120L - raz na cztery tygodnie w okresie od 01.09.2013 r.
do 31.05.2014, od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r. i 01.06.2014 r. do 31.06.2014 r. - raz na dwa tygodnie;
Świetlica wiejska w Warszkowie - 1 pojemnik x 1100L - raz na cztery tygodnie w okresie od 01.09.2013 r.
do 31.05.2014 r., od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r. i 01.06.2014 r. do 31.06.2014 r. - raz na dwa tygodnie;
Siedziba Urzędu Gminy Sławno - 2 pojemniki x 1100L - raz na dwa tygodnie; Plaża przy jeziorze
Łętowskim - 1x 1100L - 1 raz w miesiącu w okresie od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. i od 01.06.2014 r. do
30.06.2014 r. Odpady selektywnie zbierane w systemie pojemnikowym z plaży nad jeziorem Łętowskim
Kody odpadów 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 07 - opakowania ze szkła System
odbioru odpadów Odpady odbierane będą w systemie pojemnikowym z 1 punktu - 1 pojemnik na
opakowania ze szkło, 1 pojemniki na opakowania z tworzywa sztucznego. Pojemniki zapewnia
Zamawiający Wykaz pojemników i miejsc ich lokalizacji na terenie Gminy Sławno stanowi Załącznik Nr 4
do SIWZ Częstotliwość odbioru odpadów 1 raz w miesiącu w okresie od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. i od
01.06.2014 r. do 30.06.2014 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu w promieniu 2 m.
wokół pojemników podczas ich opróżniania. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych na składowisko odpadów
obojętnych i innych niż niebezpieczne w Gwiazdowie, zgodnie z Regulaminem korzystania z usług
publicznych świadczonych przez miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
spółka z o. o. w Sławnie, który stanowi załącznik Nr 13 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Zadanie Nr 1 1. Odbiór i
transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminę Sławno z
następujących miejscowości: Bobrowice, Bobrowiczki, Boleszewo, Borzyszkowo, Brzeście, Chomiec,
Grzybno, Gwiazdowo, Gwiazdówko, Janiewice, Kwasowo, Łętowo, Noskowo, Pątnowo, Pomiłowo,
Przemysławiec, Radosław, Rzyszczewko, Rzyszczewo, Sławsko, Smardzewo, Stary Karków, Tokary,
Tychowo, Warginie, Warszkowo, Warszkówko, Wrześnica, Żabno, Żukowo, wskazanych na mapie
stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej ilości odpadów
komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych
oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny tj. papieru i tektury, szkła, tworzywa sztuczne, metali
(szacunkową liczbę nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne zawiera Załącznik Nr 6 /
nieruchomości jedno i dwu lokalowe) i 7 (nieruchomości wielolokalowe/ do SIWZ ). 3. Wykonawca
zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych
nieruchomości. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Kody odpadów 20 03 01 - niesegregowane
odpady komunalne System odbioru odpadów Zabudowa jednorodzinna: pojemnikowy Zabudowa
wielorodzinna: pojemnikowy Rodzaj pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych
Zabudowa jednorodzinna: pojemniki o minimalnej pojemności 80 L Zabudowa wielorodzinna: pojemniki o
pojemności 80 L, 90 L, 110 L, 120 L, 240 L, 1100 L Częstotliwość odbioru odpadów: a) raz na dwa
tygodnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia b) raz na cztery tygodnie w okresie od 1 września do 31
maja c) w zabudowie wielorodzinnej 8 lokali i więcej raz na dwa tygodnie przez cały rok Pojemniki na
zmieszane odpady komunalne zapewniają właściciele i zarządcy nieruchomości. Odpady selektywnie
zbierane u źródła Kody odpadów 15 01 01 - opakowania z tektury i papieru 15 01 02 - opakowania z
tworzyw sztucznych 15 01 04 - opakowania z metali 15 01 07 - opakowania ze szkła 20 01 01 - papier i
tektura 20 01 02 - szkło 20 01 39 - tworzywa sztuczne 20 01 40 - metale System odbioru odpadów
Zabudowa jednorodzinna: workowy Wprowadza się trzy rodzaje worków - żółty do gromadzenia odpadów z
tworzyw sztucznych i metali lekkich - grubość folii 35-40 mikronów - niebieski na odpady z papieru i
tektury - grubość folii 40-45 mikronów - zielony lub biały na odpady ze szkła i drobne opakowania
metalowe - grubość folii 55-80 mikronów Zabudowa wielorodzinna: Zamawiający wskaże nieruchomości
wielolokalowe, z których będą odbierane odpady selektywnie zbierane w systemie pojemnikowo-workowym
(załącznik Nr 8 do SIWZ). Pozostałe nieruchomości wielolokalowe należy zaopatrzyć w worki jak pozostałe
nieruchomości. Worki na odpady selektywnie zbierane oraz pojemniki na tworzy sztuczne zapewnia
Wykonawca. Pojemniki na opakowania ze szkła zapewnia Zamawiający. Częstotliwość odbioru odpadów: a)
tworzywa sztuczne (pojemniki) - raz na miesiąc, b) szkło i drobne opakowania metalowe (pojemniki) - raz
na kwartał, c) papier i tektura (worki) - raz na kwartał. Odpady opakowaniowe selektywnie zbierane w
systemie pojemnikowym z pojemników usytuowanych na terenach będących własnością Gminy Sławno
Kody odpadów 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 07 - opakowania ze szkła System
odbioru odpadów Odpady odbierane będą w systemie pojemnikowym z 19 miejscowości (22 punkty) - 22
pojemniki na opakowania ze szkło, 22 pojemniki na opakowania z tworzywa sztucznego. Pojemniki

zapewnia Zamawiający Wykaz pojemników i miejsc ich lokalizacji na terenie Gminy Sławno stanowi
Załącznik Nr 4 do SIWZ Częstotliwość odbioru odpadów Minimum raz na kwartał - według potrzeb Odpady
wielkogabarytowe Kod odpadu 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe Sposób zbierania odpadów Odpady
wielkogabarytowe odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości, w terminach ustalonych przez wykonawcę
po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości Częstotliwość odbioru odpadów: Odpady
wielkogabarytowe - raz na kwartał 4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych baterii z
pojemników rozmieszczonych w 5 szkołach na terenie Gminy Sławno, tj. Szkoły Podstawowe w
Bobrowicach, w Warszkowie, w Żukowie, Gimnazja w Sławsku i Wrześnicy - odbiór na zgłoszenie.
Pojemniki na zużyte baterie zapewnia Zamawiający. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w
dniu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, właścicieli nieruchomości, od których odbierane są
odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w worki o pojemności 120 L z folii LDPE. Worki na
tworzywa sztuczne Wykonawca zobowiązany jest dostarczać raz na miesiąc, a worki na papier i tekturę,
szkło Wykonawca zobowiązany jest dostarczać raz na kwartał. Worki zostaną oznaczone informacją o
rodzaju gromadzonych w nich odpadach, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy, worki należy
przekazać właścicielowi nieruchomości, a podczas jego nieobecności pozostawić we wcześniej opróżnionym
pojemniku na zmieszane odpady komunalne lub w innym miejscu uzgodnionym z właścicielem
nieruchomości. 6. Wykonawca do dnia 01.07.2013 r. wyposaży nieruchomości wskazane w załączniku 6 i 7
do SIWZ w worki LDPE o pojemności 120 L: - worek niebieski - papier i tektura, - worek biały lub zielony szkło, - worek żółty - tworzywa sztuczne, metale lekkie, oraz nieruchomości wielolokalowe ujęte w
załączniku Nr 8 do SIWZ w worki LDPE o pojemności 120 L (papier i tektura) oraz pojemniki
polietylenowe (PEHD), z górnym zamknięciem, o minimalnych wymiarach zamknięcia 40x40 cm
(tworzywa sztuczne, szkło i drobne opakowania metalowe), o pojemności uwzględniającej ilość osób
zamieszkujących poszczególne nieruchomości: - pojemnik zielony - szkło i drobne opakowania metalowe, pojemnik żółty - tworzywa sztuczne, - worek niebieski - papier i tektura. Pojemniki i worki zostaną
oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach, nazwą, adresem oraz numerem telefonu
Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości
zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem wywozu, z zastrzeżeniem że odbiór odpadów musi
odbywać się w godzinach 6:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku, 6:00 - 15:00 w soboty. 8. Zatwierdzony
przez Zamawiającego harmonogram Wykonawca zobowiązany jest udostępnić mieszkańcom Gminy Sławno
co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania. 9. Odbierane mają być wyłącznie worki
zapełnione. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów selektywnie zebranych na składowisko odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w
Gwiazdowie, zgodnie z Regulaminem korzystania z usług publicznych świadczonych przez miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółkę z o. o. w Sławnie, który stanowi
załącznik Nr 13 do SIWZ. 11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z Uchwałą Nr
XXIV/224/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 23 listopada 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/267/2013 Rady
Gminy Sławno z dnia 19 kwietnia 2013 r., które stanowią załącznik Nr 14 do SIWZ. 12. Wykonawca
zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia wykonawca
zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie
powiadomić o tym Zamawiającego niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni ( powiadomienie
powinno zawierać wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której
odebrano odpady oraz dokumentację fotograficzną ). 13. Wykonawca powinien spełniać warunki określone
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 ). 14.
Wykonawca, stosownie do treści art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm. ) jest obowiązany do sporządzania kwartalnych
sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Sławno w terminie do końca miesiąca następującego po
kwartale, którego dotyczy zawierających informacje, o których mowa w ust.3 tego artykułu. Zadanie Nr 2 1.
Zadanie polegać będzie na wykonywaniu usługi w zakresie odbioru i transportu zmieszanych odpadów
komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Sławno oraz odpadów selektywnie zebranych z
pojemników ustawionych przez Zamawiającego ( o pojemności 1500 L typu dzwon ) na plaży przy jeziorze
Łętowskim w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. oraz od 1 czerwca 2014 r. do 30 czerwca
2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Kod
odpadów 20 03 01 - niesegregowane odpady komunalne System odbioru odpadów Odpady odbierane będą z
pojemników o pojemności 120 L i 1100 L w ilości oraz lokalizacji wskazanej poniżej przez Zamawiającego.
Pojemniki zapewnia Wykonawca. Częstotliwość odbioru odpadów Cmentarz w Żukowie - 3 pojemniki x
1100L - 1 raz w miesiącu w okresie od 01.07.2013 r. do 31.09.2013 r. i od 01.12.2013 do 30.06.2014 r. ; - 3
pojemniki x 1100 L - według potrzeb co najmniej 2 razy w miesiącu w okresie od 01.10.2013 r. do
30.11.2013 r., najpóźniej 2 dni po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego; Cmentarz we Wrześnicy - 2

pojemniki x 1100 L - 1 raz w miesiącu w okresie od 01.07.2013 r. do 31.09.2013 r. i od 01.12.2013 do
30.06.2014 r.; - 2 pojemniki x 1100L - według potrzeb co najmniej 2 razy w miesiącu w okresie od
01.10.2013 r. do 30.11.2013 r., najpóźniej 2 dni po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego; Cmentarz w
Starym Krakowie - 1 pojemnik x 1100 L - 1 raz w miesiącu w okresie od 01.07.2013 r. do 31.09.2013 r. i od
01,12.2013 do 30.06.2014 r. - 1 pojemnik x 1100L - według potrzeb co najmniej 2 razy w miesiącu w
okresie od 01.10.2013 r. do 30.11.2013 r., najpóźniej 2 dni po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego;
Świetlice wiejskie - 14 pojemników (punktów) x 120L - raz na cztery tygodnie w okresie od 01.09.2013 r.
do 31.05.2014, od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r. i 01.06.2014 r. do 31.06.2014 r. - raz na dwa tygodnie;
Świetlica wiejska w Warszkowie - 1 pojemnik x 1100L - raz na cztery tygodnie w okresie od 01.09.2013 r.
do 31.05.2014 r., od 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r. i 01.06.2014 r. do 31.06.2014 r. - raz na dwa tygodnie;
Siedziba Urzędu Gminy Sławno - 2 pojemniki x 1100L - raz na dwa tygodnie; Plaża przy jeziorze
Łętowskim - 1x 1100L - 1 raz w miesiącu w okresie od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. i od 01.06.2014 r. do
30.06.2014 r. Odpady selektywnie zbierane w systemie pojemnikowym z plaży nad jeziorem Łętowskim
Kody odpadów 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 07 - opakowania ze szkła System
odbioru odpadów Odpady odbierane będą w systemie pojemnikowym z 1 punktu - 1 pojemnik na
opakowania ze szkło, 1 pojemniki na opakowania z tworzywa sztucznego. Pojemniki zapewnia
Zamawiający Wykaz pojemników i miejsc ich lokalizacji na terenie Gminy Sławno stanowi Załącznik Nr 4
do SIWZ Częstotliwość odbioru odpadów 1 raz w miesiącu w okresie od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. i od
01.06.2014 r. do 30.06.2014 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu w promieniu 2 m.
wokół pojemników podczas ich opróżniania. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych na składowisko odpadów
obojętnych i innych niż niebezpieczne w Gwiazdowie, zgodnie z Regulaminem korzystania z usług
publicznych świadczonych przez miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
spółka z o. o. w Sławnie, który stanowi załącznik Nr 13 do SIWZ.

