załącznik nr 2 do SIWZ,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części B w zakresie organizacji
i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości
Jastarnia.
1.Wykonawca obowiązany jest urządzenia w miejscowości Jastarnia Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz do przyjmowania w PSZOK
i dalszego zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych określonych uchwałą nr
XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 października 2012 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2012 r. poz. 4601) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z roku 2012 poz. 391 ze zm.). Rozpoczęcie dziania
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jastarni nastąpić musi nie później niŜ
1 lipca 2013 r.
2. Ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów jest w przeciągu roku jest
nierównomierna. Szacowany rozkład ilości odpadów wyniesie odpowiednio:
I kwartał ok. 15 % ilości rocznie wytwarzanych odpadów,
II kwartał ok. 25 % ilości rocznie wytwarzanych odpadów,
III kwartał ok. 45 % ilości rocznie wytwarzanych odpadów,
IV kwartał ok. 15 % ilości rocznie wytwarzanych odpadów.
Na podstawie morfologii odpadów dla małych miast zawartej w "Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018" szacowana masa poszczególnych frakcji
odpadów do przyjęcia w PSZOK wyniesie odpowiednio dla: szkła ok. 84 Mg, papieru ok. 80
Mg, tworzyw sztucznych ok. 904 Mg, metali ok. 12 Mg, odpadów wielomateriałowych ok.
376 Mg, komunalnych odpadów podlegających biodegradacji ok. 100 Mg.
Ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy w roku 2012 wyniosła
odpowiednio: szkła 26,8 Mg, papieru 5,3 Mg, tworzyw sztucznych 6,9 Mg, komunalnych
odpadów podlegających biodegradacji56,3 Mg, odpadów budowlanych z rozbiórek i remontów 20,0 Mg.
3.
Wykonawca obowiązany jest do przyjmowania w PSZOK przekazywania
wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi do dalszego zagospodarowania frakcji
odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1.
Frakcja odpadów komunalnych

Szkło

Rodzaj i kod wg
katalogu odpadów
15 01 07
20 01 02

Uszczegółowienie rodzaju odpadów
Opakowania ze szkła
Szkło inne niŜ opakowania ze szkła

Tworzywa sztuczne

15 01 01
20 01 01
15 01 02
20 01 39

Opakowania z papieru i tektury
Papier i tektura inne niŜ opakowania
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne inne niŜ
opakowania

Opakowania wielomateriałowe oraz metale

15 01 05

Metale

15 01 04
20 01 40

Opakowania wielomateriałowe
(kartoniki po napojach).
Opakowania z metalu
Metale inne niŜ opakowania

Komunalne odpady zielone ulęgające
biodegradacji

20 02 01
20 01 08

Gałęzie, trawa, liście,
Odpady warzyw i owoców

Papier

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
akumulatory i świetlówki

20 02 35
20 02 36
20 01 33
20 01 34
20 01 23
20 01 21

ZuŜyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne
Baterie i akumulatory
Urządzenia zawierające freony
Lampy fluoroscencyjne i inne odpady
zawierające rtęć.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz
zuŜyte opony

20 03 07
16 01 03

Odpady wielkogabarytowe
ZuŜyte opony

Powstające w gospodarstwach domowych
zuŜyte chemikalia

20 01 28
20 01 30
20 01 80

Farby, tusze, kleje, lepiszcza i Ŝywice.
Detergenty
Środki ochrony roślin

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające
w gospodarstwach domowych

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny.

Popioły i ŜuŜle z urządzeń grzewczych

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny

4.
Wykonawca obowiązany jest do przygotowania w jednej lokalizacji obiektu PSZOK
umoŜliwiającego gromadzenie określonych wyŜej frakcji odpadów oraz odbioru odpadów
z nieruchomości z terenu Gminy Miasta Jastarnia codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 1100 – 1500 oraz w soboty w godzinach 900 – 1300 (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy).
5.
Wykonawca prowadzący PSZOK jest uprawniony do zgłoszenia zapotrzebowania na
dodatkowy odbiór nadmiarowo nagromadzonych odpadów Podmiotowi odbierającemu
odpady wskazanemu przez Zamawiającego.

