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EEXXEECCUUTTIIVVEE  SSUUMMMMAARRYY  
  
  
OOvveerr  5500  ppeerrcceenntt  ooff  UU..SS..  cciittiieess  ooff  vvaarryyiinngg  ssiizzeess  ccoonnttrraacctt  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  rreeffuussee  ccoolllleeccttiioonn  sseerrvviicceess..  TThhee  
NNaattiioonnaall  SSoolliidd  WWaasstteess  MMaannaaggeemmeenntt  AAssssoocciiaattiioonn  ((nnooww  EEnnvviirroonnmmeennttaall  IInndduussttrriieess  AAssssoocciiaattiioonn))  hhaass  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  
aatt  lleeaasstt  5500  ppeerrcceenntt  ooff  ddiissppoossaall  ccaappaacciittyy  iiss  pprriivvaatteellyy  oowwnneedd  aanndd  ooppeerraatteedd..  WWhhiillee  nnoo  ccoommpprreehheennssiivvee  ssuurrvveeyyss  hhaavvee  
rreecceennttllyy  bbeeeenn  uunnddeerrttaakkeenn,,  tthhee  pprriivvaattee--sseeccttoorr  rroollee  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviicceess  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  
iinnccrreeaassiinngg..  
  
UU..SS..  mmooddeellss  ooff  pprriivvaattiizzaattiioonn  ttaakkee  mmaannyy  ffoorrmmss..  FFoorr  ccoolllleeccttiioonn  sseerrvviicceess,,  aatt  lleeaasstt  ssiixx  ddiiffffeerreenntt  mmooddeellss  ooff  pprriivvaattee--
sseeccttoorr  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  eexxiisstt..  TThheessee  iinncclluuddee::  
  

11..  ssiinnggllee--ddiissttrriicctt,,  wwiinnnneerr--ttaakkee--aallll  ccoommppeettiittiivvee  ccoonnttrraaccttiinngg,,  
22..  mmuullttii--ddiissttrriicctt  ccoommppeettiittiivvee  ccoonnttrraaccttiinngg,,  
33..  nnoonnccoommppeettiittiivvee  nneeggoottiiaatteedd  ccoonnttrraaccttiinngg,,  
44..  ““ffrreeee--ffoorr--aallll””  ccoommppeettiittiioonn,,  
55..  nnoonneexxcclluussiivvee  ffrraanncchhiissiinngg,,  aanndd  
66..  ccoommppeettiittiivvee  eexxcclluussiivvee  ffrraanncchhiissiinngg..  

  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthheessee  ddiiffffeerreenntt  pprriivvaattiizzaattiioonn  mmooddeellss,,  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  eemmppllooyy  aa  vvaarriieettyy  ooff  pprroocceedduurreess  ffoorr::  11))  
ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  ddeessiirreedd  ssccooppee  ooff  sseerrvviiccee,,  22))  eevvaalluuaattiinngg  sseerrvviiccee--ddeelliivveerryy  ooppttiioonnss,,  33))  sseelleeccttiinngg  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss,,  
aanndd  44))  mmoonniittoorriinngg  pprroovviiddeerrss’’  ppeerrffoorrmmaannccee..  TThhee  bbrreeaaddtthh  aanndd  ddiivveerrssiittyy  ooff  eexxppeerriieennccee  iinn  pprriivvaattiizzaattiioonn  tthhuuss  ppeerrmmiittss  
aann  eevvaalluuaattiioonn  ooff  wwhhaatt  pprroocceedduurreess  aanndd  pprrooggrraammss  rreessuulltt  iinn  hhiigghh--qquuaalliittyy,,  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviicceess..  
TThhiiss  ppaappeerr  wwiillll  iiddeennttiiffyy  tthhoossee  pprriivvaattiizzaattiioonn  pprroocceedduurreess  aanndd  pprrooggrraammss  tthhaatt  eennhhaannccee  ssuucccceessss..  
  
TThhrreeee  pprriimmaarryy  ffoorrcceess  hhaavvee  mmoottiivvaatteedd  tthhee  ttrreenndd  ttoowwaarrdd  pprriivvaattiizzaattiioonn  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess::  11))  ppuurrssuuiitt  ooff  ccoosstt  
ssaavviinnggss;;  22))  ddeessiirree  ttoo  aacccceessss  nneeww  tteecchhnnoollooggiieess;;  aanndd  33))  ddeessiirree  ttoo  rreedduuccee  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  pprroovviiddiinngg  wwaassttee  
mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviicceess..  
  



  
SSuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoommppeettiittiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinnvvoollvveess  tthhrreeee  ssttaaggeess::  11))  aann  iinniittiiaall  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  
rreevviieeww  ooff  aavvaaiillaabbllee  ooppttiioonnss;;  22))  aa  wweellll--ddeessiiggnneedd  sseerrvviiccee--ddeelliivveerryy  pprrooccuurreemmeenntt  pprroocceessss  ((qquuaalliiffyyiinngg  ttoo  bbiidd,,  bbiiddddiinngg,,  
aanndd  ccoonnttrraaccttiinngg)),,  aanndd  33))  oonnggooiinngg  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  rreevviieewwss  ((ccoonnttrraacctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn))..  SSuucccceessss  lliieess  
mmoorree  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  pprroocceessss  tthhaann  iinn  tthhee  ssppeecciiffiicc  ccoonnttrraaccttiinngg  mmooddeell  sseelleecctteedd..  
  
SSuucccceessssffuull  ttrraannssiittiioonniinngg  ffrroomm  ppuubblliicc--sseeccttoorr  ttoo  pprriivvaattee--sseeccttoorr  ccoonnttrraaccttiinngg  ooff  wwaassttee  sseerrvviicceess  rreeqquuiirreess  uupp--ffrroonntt  
eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ppuubblliicc  ssyysstteemm..  
  

11..  WWhhaatt  aarree  tthhee  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ssyysstteemm??  
22..  HHooww  ddoo  tthheessee  ccoommppoonneennttss  iinntteerrrreellaattee??  
33..  WWhhoo  ccuurrrreennttllyy  pprroovviiddeess  eeaacchh  sseerrvviiccee  ccoommppoonneenntt??  

  
OOnnee  cceennttrraall  ppuurrppoossee  ooff  pprriivvaattiizzaattiioonn  iiss  ttoo  hhaarrnneessss  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeett  ffoorrcceess  ttoo  ggeenneerraattee  oonnggooiinngg  iinncceennttiivveess  ffoorr  
mmoorree  eeffffiicciieenntt  aanndd  lleessss  ccoossttllyy  ssoolliidd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviiccee..  CCeennttrraall  ttoo  tthhiiss  hhaarrnneessssiinngg  pprroocceessss  iiss  aa  
pprrooccuurreemmeenntt  ddooccuummeenntt  tthhaatt  aalllloowwss  ffoorr  pprreecciissee  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  eevvaalluuaattiioonn,,  fflleexxiibbiilliittyy,,  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee,,  eeffffiicciieenntt  
ccoonnttrraacctt  lleennggtthh,,  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  
  
TThhee  hhaarrdd  wwoorrkk  rreeaallllyy  bbeeggiinnss  aafftteerr  tthhee  ssuucccceessssffuull  pprrooppoosseerr  hhaass  bbeeeenn  sseelleecctteedd  tthhrroouugghh  tthhee  RRFFQQ//RRFFBB  pprroocceessss..  TThhee  
aaiimm  iinn  ccoonnttrraacctt  nneeggoottiiaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ttoo  eessttaabblliisshh  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwhheerreebbyy  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaaiinnttaaiinnss  nneeeeddeedd  
ccoonnttrrooll  oovveerr  iittss  wwaassttee  ssttrreeaamm,,  rreessiiddeennttss  aarree  aassssuurreedd  llooww--ccoosstt//hhiigghh--qquuaalliittyy  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviicceess,,  aanndd  tthhee  
pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorr  iiss  aabbllee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  pprrooffiittaabbllee  bbuussiinneessss..  
  
TThhee  ccoonnttrraacctt  sshhoouulldd  iinncclluuddee  sseevveerraall  ccrriittiiccaall  eelleemmeennttss..  TThheessee  iinncclluuddee::  
  

••  AA  cclleeaarr  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  ssccooppee  ooff  wwoorrkk  rreeqquuiirreedd..  WWaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  iinnvvoollvveess  aann  aarrrraayy  ooff  ddiiffffeerreenntt  sseerrvviicceess..  
SSuucccceessssffuull  pprriivvaattiizzaattiioonn  rreeqquuiirreess  tthhaatt  oonnee  ddeeffiinnee  wwhhiicchh  ooff  tthheessee  sseerrvviicceess  wwiillll  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  
sseeccttoorr..  

    

••  AA  ddeeffiinniittiioonn  ooff  mmiinniimmuumm  sseerrvviiccee  rreeqquuiirreemmeennttss..  OOnnccee  tthhee  ssccooppee  ooff  sseerrvviiccee  iiss  ddeeffiinneedd,,  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss  nneeeedd  
ttoo  cclleeaarrllyy  ddeeffiinnee  mmiinniimmuumm  sseerrvviiccee--lleevveell  rreeqquuiirreemmeennttss..  TThhiiss  iinncclluuddeess  ssuucchh  mmaatttteerrss  aass  ffrreeqquueennccyy  ooff  ccoolllleeccttiioonn,,  
ppeerrmmiitttteedd  hhoouurrss  ooff  ooppeerraattiioonn,,  iinnssuurraannccee  aanndd  bboonnddiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss,,  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  rreessttrriiccttiioonnss,,  ppeerrmmiissssiibbllee  
sseerrvviiccee  ccoommppllaaiinntt  lleevveellss,,  aanndd  ootthheerr  bbaassiicc  sseerrvviiccee  ppaarraammeetteerrss..  

    

••  AA  ddeessccrriippttiioonn  ooff  rriisskk,,  rraattee,,  aanndd  tteerrmmiinnaattiioonn  pprroovviissiioonnss..    
  
TThheerree  iiss  nnoo  ssiinnggllee  bbeesstt  wwaayy  ttoo  ssttrruuccttuurree  tthhee  ccoonnttrraaccttiinngg  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  rreeccyycclliinngg  ccoolllleeccttiioonn  sseerrvviicceess..  
HHoowweevveerr,,  iinn  aannyy  ccoonnttrraaccttiinngg  ddeecciissiioonn,,  tthhee  ttwwiinn  ggooaallss  ooff  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy  aanndd  ccoommppeettiittiivvee  ccoosstt  sshhoouulldd  gguuiiddee  tthhee  
ddeessiiggnn  ooff  tthhee  bbiiddddiinngg  pprroocceessss  aanndd  tthhee  ddeelliinneeaattiioonn  ooff  ccoonnttrraacctt  ddeettaaiillss..  UUllttiimmaatteellyy,,  lloonngg--tteerrmm  ssuucccceessss  ooff  
ccoonnttrraaccttiinngg  ddeeppeennddss  oonn  ddeeppoolliittiicciizziinngg  tthhee  ccoonnttrraaccttiinngg  ddeecciissiioonn  aass  mmuucchh  aass  ppoossssiibbllee,,  uussiinngg  cclleeaarr  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  
qquuaalliittaattiivvee  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  cclleeaarrllyy  ssppeelllliinngg  oouutt  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  sseeccttoorrss..  
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II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  
OOvveerr  5500  ppeerrcceenntt  ooff  UU..SS..  cciittiieess  ooff  vvaarryyiinngg  ssiizzeess  ccoonnttrraacctt  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  rreeffuussee  ccoolllleeccttiioonn  sseerrvviicceess..  TThhee  
NNaattiioonnaall  SSoolliidd  WWaasstteess  MMaannaaggeemmeenntt  AAssssoocciiaattiioonn  ((nnooww  EEnnvviirroonnmmeennttaall  IInndduussttrriieess  AAssssoocciiaattiioonn))  hhaass  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  
aatt  lleeaasstt  5500  ppeerrcceenntt  ooff  ddiissppoossaall  ccaappaacciittyy  iiss  pprriivvaatteellyy  oowwnneedd  aanndd  ooppeerraatteedd..  WWhhiillee  nnoo  ccoommpprreehheennssiivvee  ssuurrvveeyyss  hhaavvee  
rreecceennttllyy  bbeeeenn  uunnddeerrttaakkeenn,,  tthhee  pprriivvaattee--sseeccttoorr  rroollee  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviicceess  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  
iinnccrreeaassiinngg..  
  
UU..SS..  mmooddeellss  ooff  pprriivvaattiizzaattiioonn  ttaakkee  mmaannyy  ffoorrmmss..  FFoorr  ccoolllleeccttiioonn  sseerrvviicceess,,  aatt  lleeaasstt  ssiixx  ddiiffffeerreenntt  mmooddeellss  ooff  pprriivvaattee--
sseeccttoorr  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  eexxiisstt..  TThheessee  iinncclluuddee::11  
  

11..  ssiinnggllee--ddiissttrriicctt,,  wwiinnnneerr--ttaakkee--aallll  ccoommppeettiittiivvee  ccoonnttrraaccttiinngg,,  
22..  mmuullttii--ddiissttrriicctt  ccoommppeettiittiivvee  ccoonnttrraaccttiinngg,,  
33..  nnoonnccoommppeettiittiivvee  nneeggoottiiaatteedd  ccoonnttrraaccttiinngg,,  
44..  ““ffrreeee--ffoorr--aallll””  ccoommppeettiittiioonn,,  
55..  nnoonneexxcclluussiivvee  ffrraanncchhiissiinngg,,  aanndd  
66..  ccoommppeettiittiivvee  eexxcclluussiivvee  ffrraanncchhiissiinngg..  

  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthheessee  ddiiffffeerreenntt  pprriivvaattiizzaattiioonn  mmooddeellss,,  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  eemmppllooyy  aa  vvaarriieettyy  ooff  pprroocceedduurreess  ffoorr::  11))  
ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  ddeessiirreedd  ssccooppee  ooff  sseerrvviiccee,,  22))  eevvaalluuaattiinngg  sseerrvviiccee--ddeelliivveerryy  ooppttiioonnss,,  33))  sseelleeccttiinngg  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss,,  
aanndd  44))  mmoonniittoorriinngg  pprroovviiddeerrss’’  ppeerrffoorrmmaannccee..  TThhee  bbrreeaaddtthh  aanndd  ddiivveerrssiittyy  ooff  eexxppeerriieennccee  iinn  pprriivvaattiizzaattiioonn  tthhuuss  ppeerrmmiittss  
aann  eevvaalluuaattiioonn  ooff  wwhhaatt  pprroocceedduurreess  aanndd  pprrooggrraammss  rreessuulltt  iinn  hhiigghh--qquuaalliittyy,,  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviicceess..  
TThhiiss  ppaappeerr  wwiillll  iiddeennttiiffyy  tthhoossee  pprriivvaattiizzaattiioonn  pprroocceedduurreess  aanndd  pprrooggrraammss  tthhaatt  eennhhaannccee  ssuucccceessss..  
  
  

IIII..  WWHHYY  PPRRIIVVAATTIIZZAATTIIOONN??  
  
TThhrreeee  pprriimmaarryy  ffoorrcceess  hhaavvee  mmoottiivvaatteedd  tthhee  ttrreenndd  ttoowwaarrdd  pprriivvaattiizzaattiioonn  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess::  11))  ppuurrssuuiitt  ooff  ccoosstt  
ssaavviinnggss;;  22))  ddeessiirree  ttoo  aacccceessss  nneeww  tteecchhnnoollooggiieess;;  aanndd  33))  ddeessiirree  ttoo  rreedduuccee  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  pprroovviiddiinngg  wwaassttee  
mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviicceess..  
  
AA..  CCoosstt  SSaavviinnggss  
  
AA  llaarrggee  bbooddyy  ooff  aaccaaddeemmiicc  lliitteerraattuurree  ccoonnffiirrmmss  tthhaatt  uussee  ooff  ccoommppeettiittiivvee  pprroocceesssseess  iinn  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  ccaann  ggeenneerraattee  
ccoosstt  ssaavviinnggss,,  iimmpprroovveedd  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy,,  oorr  bbootthh..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  rreecceenntt  ssttuuddiieess  sshhooww  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ccoommppeettiittiioonn,,  
nnoott  pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttiinngg  ppeerr  ssee,,  iinn  pprroodduucciinngg  ccoosstt  ssaavviinnggss..  
  
TThhee  mmoosstt  ccoommpprreehheennssiivvee  ssttuuddyy  eexxaammiinniinngg  ttrraasshh--ccoolllleeccttiioonn  ssyysstteemmss––ffuunnddeedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  
ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  mmiidd--11997700ss––sshhoowweedd  ssaavviinnggss  ooff  2299  ttoo  3377  ppeerrcceenntt  iinn  cciittiieess  wwiitthh  ppooppuullaattiioonnss  oovveerr  5500,,000000..22  
PPrrooggrraammss  iinn  wwhhiicchh  hhoouusseehhoollddss  ccoonnttrraacctteedd  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  pprriivvaattee  hhaauulleerrss  wweerree  sshhoowwnn  ttoo  ccoosstt  mmoorree  tthhaann  
ccoommppeettiittiivvee  ccoonnttrraaccttiinngg,,  ffrraanncchhiissiinngg,,  oorr  mmuunniicciippaall  pprroovviissiioonn  ooff  sseerrvviicceess..  
  
OOtthheerr,,  mmoorree  rreecceenntt  ssttuuddiieess  hhaavvee  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  ccoommppeettiittiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  ccaann  ggeenneerraattee  ccoosstt  ssaavviinnggss..  AA  11998844  
ssttuuddyy  ooff  2200  CCaalliiffoorrnniiaa  cciittiieess  ddeemmoonnssttrraatteedd  ssaavviinnggss  ooff  2288  ttoo  4422  ppeerrcceenntt  ffrroomm  pprriivvaattiizzaattiioonn..33  AA  11998822  ssttuuddyy  ooff  112200  

                                                                                                            
11  AAnn  ““eevveerrggrreeeenn””  ffeeaattuurree  tthhaatt  ppeerrppeettuuaallllyy  rreenneewwss  tthhee  ccoonnttrraacctt  oorr  ffrraanncchhiissee  oonn  aann  aannnnuuaall  bbaassiiss  mmaayy  bbee  aapppplliieedd  ttoo  mmoosstt  ppuubblliicc//pprriivvaattee  
aaggrreeeemmeennttss  ffoorr  mmuunniicciippaall  ssoolliidd  wwaassttee  sseerrvviicceess..  
22    EE..SS..  SSaavvaass,,  eedd..,,  TThhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  aanndd  EEffffiicciieennccyy  ooff  SSoolliidd  WWaassttee  CCoolllleeccttiioonn  ((LLeexxiinnggttoonn,,  MMaassss..::  LLeexxiinnggttoonn  BBooookkss,,  11997777))..  
33    BBaarrbbaarraa  SStteevveennss,,  ““CCoommppaarraattiivvee  SSttuuddyy  ooff  MMuunniicciippaall  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy,,””  NNeeww  YYoorrkk,,  EEccooddaattaa,,  IInncc..,,  FFeebbrruuaarryy  11998844..  



RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn  22 

CCaannaaddiiaann  cciittiieess  ffoouunndd  eevveenn  mmoorree  ddrraammaattiicc  ssaavviinnggss  ooff  oovveerr  5500  ppeerrcceenntt  ffoorr  ccoonnttrraacctteedd  sseerrvviiccee..44  AA  11999944  RReeaassoonn  
FFoouunnddaattiioonn  ssttuuddyy  sshhoowweedd  CCiittyy  ooff  LLooss  AAnnggeelleess  ccoossttss  ttoo  bbee  3300  ppeerrcceenntt  hhiigghheerr  tthhaann  ccoossttss  iinn  nneeiigghhbboorriinngg  cciittiieess  wwiitthh  
ccoommppeettiittiivvee  pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttiinngg  ooff  wwaassttee  sseerrvviicceess..55  
  
MMaannyy  ooff  tthheessee  ccoosstt  ccoommppaarriissoonnss  ccoonnttrroolllleedd  ffoorr  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  rroouuttee  ddeennssiittyy,,  ffrreeqquueennccyy  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  sseerrvviiccee,,  
wwaassttee  qquuaannttiittyy,,  aanndd  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy..  HHoowweevveerr,,  tthheeyy  ddiidd  nnoott  ddiirreeccttllyy  eexxaammiinnee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ccoommppeettiittiioonn  ((rraatthheerr  
tthhaann  ssiimmppllyy  oowwnneerrsshhiipp  aarrrraannggeemmeennttss))  oonn  ccoossttss..  MMoorree  rreecceenntt  ssttuuddiieess  hhaavvee  eexxpplloorreedd  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ccoommppeettiittiioonn..  AA  
11998866  ssuurrvveeyy  ooff  330000  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  GGrreeaatt  BBrriittaaiinn  rreevveeaalleedd  ccoosstt  ssaavviinnggss  ooff  aarroouunndd  2200  ppeerrcceenntt  ffoorr  aa  vvaarriieettyy  
ooff  ccoommppeettiittiivveellyy  ccoonnttrraacctteedd  mmuunniicciippaall  sseerrvviicceess..66  TThhee  ssaammee  ssttuuddyy  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhaatt  nnoott  aallll  ccoonnttrraaccttiinngg  pprroodduucceess  
ccoosstt  ssaavviinnggss::  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoommppeettiittiioonn  aaffffeeccttss  ssaavviinnggss..  OOnnee  aannaallyysstt,,  ccoommppaarriinngg  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  rreeffuussee  
ccoolllleeccttiioonn,,  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  ““ccoommppeettiittiivvee  tteennddeerriinngg  [[ccoonnttrraaccttiinngg]]  rreedduucceess  tthhee  rraannggee  ooff  ccoossttss  ppeerr  uunniitt  ooff  oouuttppuutt  oorr  
sseerrvviiccee  bbyy  ffaaiilliinngg  ttoo  aawwaarrdd  ccoonnttrraaccttss  ttoo  hhiigghh--ccoosstt  pprroovviiddeerrss..””  TThhee  aannaallyysstt  ccoonncclluuddeess  tthhaatt  ““ccoommppeettiittiioonn  ddooeess  nnoott  
mmaakkee  aallll  ooppeerraattoorrss  eeqquuaallllyy  eeffffiicciieenntt,,  bbuutt  rreedduucceess  tthhee  rraannggee  ooff  oobbsseerrvveedd  iinneeffffiicciieennccyy””  ((sseeee  FFiigguurree  11))..77  PPuubblliicc--
sseeccttoorr  pprroovviiddeerrss,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  hhaavvee  ccoossttss  tthhaatt  rraannggee  aaccrroossss  aa  bbrrooaadd  ssppeeccttrruumm,,  ffrroomm  vveerryy  iinneeffffiicciieenntt  ttoo  vveerryy  
eeffffiicciieenntt..  CCoommppeettiittiivveellyy  ccoonnttrraacctteedd  sseerrvviiccee  hhaass  lleessss  vvaarriiaabbiilliittyy  iinn  eeffffiicciieennccyy,,  wwiitthh  mmoosstt  pprroovviiddeerrss  hhaavviinngg  ccoossttss  
tthhaatt  aapppprrooaacchh  eeffffiicciieenntt  lleevveellss  ((ddeeffiinneedd  iinn  tteerrmmss  ooff  iinndduussttrryy  ssttaannddaarrddss))..  
  
WWhhaatt  aaccccoouunnttss  ffoorr  tthheessee  ccoosstt  ssaavviinnggss  uunnddeerr  ccoommppeettiittiioonn??  BBaarrbbaarraa  SStteevveennss  ooff  EEccooddaattaa,,  IInncc..  iiddeennttiiffiieedd  aa  nnuummbbeerr  
ooff  ffaaccttoorrss  tthhaatt  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  pprriivvaattiizzaattiioonn  ccoosstt  ssaavviinnggss..  PPrriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorrss,,  wwrriitteess  SStteevveennss,,  tteenndd  ttoo::88  
  

11..  rreeqquuiirree  mmoorree  wwoorrkk  ffrroomm  eemmppllooyyeeeess,,  
22..  ooffffeerr  eeqquuiivvaalleenntt  ssaallaarriieess  bbuutt  ffeewweerr  bbeenneeffiittss,,  
33..  mmaattcchh  sskkiillll  lleevveellss  wwiitthh  jjoobb  rreeqquuiirreemmeennttss,,  
44..  uussee  ppaarrtt--ttiimmee  llaabboorr  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee,,  
55..  rreeqquuiirree  tthhaatt  mmaannaaggeerrss  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  llaabboorr  aavvaaiillaabbiilliittyy,,  
66..  aallllooww  ffiirrsstt--lliinnee  ssuuppeerrvviissoorrss  ttoo  hhaavvee  hhiirriinngg  aanndd  ffiirriinngg  aauutthhoorriittyy,,  
77..  uussee  iinncceennttiivvee  ppaayy  ssyysstteemmss,,  aanndd  
88..  uussee  lleessss  llaabboorr--iinntteennssiivvee  mmeeaannss  ooff  pprroovviiddiinngg  aa  ggiivveenn  sseerrvviiccee..  

  
AA  ssuurrvveeyy  bbyy  aa  cciittiizzeenn  ttaasskk  ffoorrccee  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  CChhaarrllootttteessvviillllee  ffoouunndd  ssuucchh  ffaaccttoorrss  aass  lleessss  vveehhiiccllee  ddoowwnnttiimmee,,  lloowweerr  
rraatteess  ooff  aabbsseenntteeeeiissmm,,  aanndd  hhiigghheerr  llaabboorr  pprroodduuccttiivviittyy  ttoo  bbee  kkeeyy  ccoonnttrriibbuuttoorrss  ttoo  pprriivvaattiizzaattiioonn  ccoosstt  ssaavviinnggss..99  
  
BB..  AAcccceessss  ttoo  TTeecchhnnoollooggyy  
  
AA  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  nneeww  rreegguullaattiioonnss  aanndd  cchhaannggiinngg  llooccaall  vvaalluueess  hhaavvee  pprroommpptteedd  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggeess  iinn  wwaassttee  
mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviicceess  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ddeeccaaddee..  TThhee  ffooccuuss  hhaass  mmoovveedd  ffrroomm  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  ttrraasshh  ttoo  tthhee  
ddeelliivveerryy  ooff  iinntteeggrraatteedd  sseerrvviicceess  tthhaatt  iinncclluuddee  rreeccyycclliinngg,,  ccoommppoossttiinngg,,  aanndd  ootthheerr  wwaassttee--ddiivveerrssiioonn  ttoooollss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  
ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  llaannddffiillllss,,  rreeccyycclliinngg  ffaacciilliittiieess,,  aanndd  iinncciinneerraattoorrss  hhaavvee  bbeeccoommee  iinnccrreeaassiinnggllyy  ccoossttllyy  
wwiitthh  tthhee  aaddvveenntt  ooff  nneeww  rreegguullaattoorryy  rreeqquuiirreemmeennttss..  
  

                                                                                                            
44    JJaammeess  CC..  MMccDDaavviidd,,  PPaattrriicciiaa  RRiicchhaarrddss,,  aanndd  BBeerrnnaarrdd  DDoouugghhttoonn,,  ““PPrriivvaattiizzaattiioonn  ooff  RReessiiddeennttiiaall  SSoolliidd  WWaassttee  CCoolllleeccttiioonn  iinn  RRiicchhmmoonndd,,  
BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,””  SScchhooooll  ooff  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  VViiccttoorriiaa,,  uunnddaatteedd  rreeppoorrtt..  
55    WWiilllliiaamm  EEggggeerrss,,  eedd..,,  CCoommppeettiittiivvee  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  aa  CCoommppeettiittiivvee  LLooss  AAnnggeelleess,,  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn  PPoolliiccyy  SSttuuddyy  NNoo..  118822,,  NNoovveemmbbeerr  
11999944..  
66    SSiimmoonn  DDoommbbeerrggeerr,,  ““CCoommppeettiittiivvee  TTeennddeerriinngg  aanndd  CCoonnttrraaccttiinngg::  RReecceenntt  EExxppeerriieennccee  aanndd  FFuuttuurree  PPoolliiccyy,,””  PPoolliiccyy,,  AAuuttuummnn  11999933..  
77    IIbbiidd..,,  pp..  2244..  
88    BBaarrbbaarraa  SStteevveennss,,  CCoommppaarraattiivvee  SSttuuddyy  ooff  MMuunniicciippaall  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy  ((NNeeww  YYoorrkk,,  EEccooddaattaa,,  IInncc..,,  FFeebbrruuaarryy  11998844))..  
99    CCiittiizzeennss  ffoorr  CCoonnssttrruuccttiivvee  CChhaannggee,,  WWhhyy  CChhaarrllootttteessvviillllee  SShhoouulldd  PPrriivvaattiizzee  TTrraasshh  CCoolllleeccttiioonn,,  CChhaarrllootttteessvviillllee,,  JJuullyy  66,,  11999922..  
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FFoorr  ssoommee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss,,  mmeeeettiinngg  tthheessee  nneeww  rreegguullaattoorryy  aanndd  pprrooggrraammmmaattiicc  rreeqquuiirreemmeennttss  iiss  bbeeyyoonndd  tthheeiirr  iinn--
hhoouussee  eennggiinneeeerriinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ccaappaabbiilliittiieess..  TThhiiss  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttrruuee  ooff  ssmmaalllleerr  ggoovveerrnnmmeenntt  jjuurriissddiiccttiioonnss..  
PPrriivvaattiizzaattiioonn  ooff  bbootthh  ffaacciilliittiieess  aanndd  ooppeerraattiioonnss  ooffffeerrss  aa  mmeeaannss  ooff  ttaappppiinngg  iinnttoo  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  tteecchhnnoollooggiieess..  

Figure 1: Distribution of Efficiency
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Source: Simon Domberger, "Competitive Tendering and Contracting," Policy,  Autumn 1993, p. 24.
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CC..  RRiisskk  MMiinniimmiizzaattiioonn  
  
WWiitthh  iinnccrreeaasseedd  rreegguullaattiioonnss  aanndd  cchhaannggiinngg  sseerrvviiccee  pprrooffiilleess  hhaass  aallssoo  ccoommee  iinnccrreeaasseedd  ffiinnaanncciiaall  rriisskkss  ttoo  pprroovviiddee  
iinntteeggrraatteedd  wwaassttee  sseerrvviicceess..  LLiiaabbiilliittiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ppootteennttiiaall  ppoolllluuttaannttss  ffrroomm  wwaassttee  ddiissppoossaall  aanndd  iinncciinneerraattiioonn  
ffaacciilliittiieess  lloooomm  llaarrggee  ffoorr  ssoommee  UU..SS..  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss..  RRiisskkss  aallssoo  aaccccoommppaannyy  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  ooff  rreeccyyccllaabblleess  ssiinnccee  
tthheessee  mmaatteerriiaallss  hhaavvee  vvoollaattiillee  ssccrraapp  vvaalluueess  aanndd  ffaasstt--cchhaannggiinngg  mmaarrkkeettss..  BBootthh  kkiinnddss  ooff  rriisskk  hhaavvee  mmoottiivvaatteedd  ssoommee  
llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  ppaarrttnneerr  wwiitthh  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  wwhhiicchh  oofftteenn  aassssuummeess  ssoommee  oorr  aallll  ooff  tthheessee  rriisskkss..  
  
  

IIIIII..    TTHHEE  CCOONNTTRRAACCTTIINNGG  DDEECCIISSIIOONN  
  
SSuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoommppeettiittiivvee  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinnvvoollvveess  tthhrreeee  ssttaaggeess::  11))  aann  iinniittiiaall  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  
rreevviieeww  ooff  aavvaaiillaabbllee  ooppttiioonnss;;  22))  aa  wweellll--ddeessiiggnneedd  sseerrvviiccee--ddeelliivveerryy  pprrooccuurreemmeenntt  pprroocceessss  ((qquuaalliiffyyiinngg  ttoo  bbiidd,,  bbiiddddiinngg,,  
aanndd  ccoonnttrraaccttiinngg)),,  aanndd  33))  oonnggooiinngg  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  rreevviieewwss  ((ccoonnttrraacctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn))..  SSuucccceessss  lliieess  
mmoorree  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  pprroocceessss  tthhaann  iinn  tthhee  ssppeecciiffiicc  ccoonnttrraaccttiinngg  mmooddeell  sseelleecctteedd..  
  
AA..  TThhee  CCoonnttrraaccttiinngg  DDeecciissiioonn::  IInniittiiaall  EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  RReevviieeww  
  
SSuucccceessssffuull  ttrraannssiittiioonniinngg  ffrroomm  ppuubblliicc--sseeccttoorr  ttoo  pprriivvaattee--sseeccttoorr  ccoonnttrraaccttiinngg  ooff  wwaassttee  sseerrvviicceess  rreeqquuiirreess  uupp--ffrroonntt  
eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ppuubblliicc  ssyysstteemm  ((sseeee  FFiigguurree  22))..  
  

11..  WWhhaatt  aarree  tthhee  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ssyysstteemm??  
22..  HHooww  ddoo  tthheessee  ccoommppoonneennttss  iinntteerrrreellaattee??  
33..  WWhhoo  ccuurrrreennttllyy  pprroovviiddeess  eeaacchh  sseerrvviiccee  ccoommppoonneenntt??  

  
AAfftteerr  ddeeffiinniinngg  eexxiissttiinngg  ssyysstteemm  ccoommppoonneennttss,,  tthhee  nneexxtt  sstteepp  iiss  aann  iinn--hhoouussee  ccoosstt  eevvaalluuaattiioonn..  SSiinnccee  aa  pprriimmaarryy  
mmoottiivvaattiioonn  bbeehhiinndd  ccoonnttrraaccttiinngg  iiss  ppuurrssuuiitt  ooff  ccoosstt  ssaavviinnggss,,  oonnee  mmuusstt  uunnddeerrssttaanndd  ccuurrrreenntt  ssyysstteemm  ccoossttss  bbeeffoorree  
ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  ccoommppeettiittiivvee  ccoonnttrraaccttiinngg  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ggeenneerraattee  ssaavviinnggss..  
  
TThhiiss  ttaasskk  iiss  nnoott  ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd..  SSeevveerraall  ssttuuddiieess  hhaavvee  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhaatt  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  uunnddeerreessttiimmaatteess  iinn--
hhoouussee  ccoossttss  ttoo  pprroovviiddee  sseerrvviicceess  bbyy  aass  mmuucchh  aass  3300  ppeerrcceenntt..1100  MMoorreeoovveerr,,  ccoommppuuttiinngg  iinn--hhoouussee  ccoossttss  iiss  ccoommpplleexx..  
JJoonnaatthhaann  RRiicchhmmoonndd  ooff  tthhee  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  ppooiinnttss  oouutt  tthhaatt::  
  

IInn  ccoommpplleexx  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  aassssuummppttiioonnss  mmuusstt  bbee  mmaaddee  aabboouutt  hhooww  ccoossttss  wwhhiicchh  
aarree  iinnccuurrrreedd  aarree  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  vvaarriioouuss  ppaarrttss  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn..  MMaannyy  ccoossttss  aarree  sshhaarreedd  bbyy  aa  
nnuummbbeerr  ooff  sseerrvviicceess  aanndd  tthheerree  iiss  oofftteenn  nnoo  oobbvviioouuss  wwaayy  ooff  aassssiiggnniinngg  tthheemm  ttoo  tthheeiirr  ssoouurrcceess..1111  

  
AAmmoonngg  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  uunnddeerrssttaatteemmeenntt  ooff  ppuubblliicc--sseeccttoorr  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  ccoossttss  aarree  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  ssoommee  cciittiieess  ttoo  
iinncclluuddee  iinn  rreeffuussee  bbuuddggeettss  ssuucchh  iitteemmss  aass::  11))  tthhee  ccaappiittaall  ccoossttss  ooff  rreeffuussee--ccoolllleeccttiioonn  vveehhiicclleess;;  22))  ccoosstt  ooff  iinntteerreesstt  oonn  
bboonnddss;;  33))  ccoosstt  ooff  ffuueell,,  ooiill,,  ttiirreess  aanndd  ootthheerr  vveehhiiccllee  ssuupppplliieess;;  44))  llaabboorr  ccoossttss  ffoorr  vveehhiiccllee  mmaaiinntteennaannccee;;  55))  ccoosstt  ooff  
eemmppllooyyeeee  ffrriinnggee  bbeenneeffiittss;;  66))  bbuuiillddiinngg  ccoossttss;;  aanndd  77))  lliiaabbiilliittyy  ccoossttss..  
  
AAnn  aapppprroopprriiaattee  ccoosstt  ccoommppaarriissoonn  ooff  iinn--hhoouussee  ((ppuubblliicc--sseeccttoorr))  sseerrvviiccee  pprroovviissiioonn  vveerrssuuss  ccoonnttrraacctteedd  sseerrvviiccee  rreeqquuiirreess  
eessttiimmaattiioonn  ooff  tthhee  ffuullll  ddiirreecctt  ccoossttss  ooff  iinn--hhoouussee  sseerrvviiccee,,  aass  wweellll  aass  aallll  ssuuppppoorrtt  ccoossttss,,  aanndd  aannyy  ttrraannssiittiioonn  ccoossttss  tthhaatt  
mmiigghhtt  bbee  iinnccuurrrreedd  iinn  tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  pprroocceessss..  TThheessee  ccoossttss  aarree  tthheenn  ccoommppaarreedd  aaggaaiinnsstt  eessttiimmaatteess  ooff  aallll  ddiirreecctt  ccoossttss  

                                                                                                            
1100    LLaawwrreennccee  MMaarrttiinn,,  ““AA  PPrrooppoosseedd  MMeetthhooddoollooggyy  ffoorr  CCoommppaarriinngg  tthhee  CCoossttss  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  vveerrssuuss  CCoonnttrraacctt  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy,,””  
MMuunniicciippaall  YYeeaarrbbooookk  11999922  ((WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..::  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCiittyy//CCoouunnttyy  MMaannaaggeemmeenntt  AAssssoocciiaattiioonn,,  11999922));;  aanndd  ““HHooww  MMuucchh  DDoo  
GGoovveerrnnmmeenntt  SSeerrvviicceess  RReeaallllyy  CCoosstt??””,,  UUrrbbaann  AAffffaaiirrss  QQuuaarrtteerrllyy  ((SSeepptt..  11997799))..  
1111    JJoonnaatthhaann  RRiicchhmmoonndd,,  TThhee  CCoossttss  ooff  CCoonnttrraacctteedd  SSeerrvviiccee::  AAnn  AAsssseessssmmeenntt  ooff  AAsssseessssmmeennttss,,  MMIITT  CCeenntteerr  ffoorr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  SSttuuddiieess,,  JJuullyy  
2200,,  11999922..  
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aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  pprriivvaattee--sseeccttoorr  sseerrvviiccee,,  pplluuss  aannyy  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  mmoonniittoorriinngg  aanndd  
aaddmmiinniisstteerriinngg  tthhee  pprriivvaattiizzeedd  sseerrvviiccee..1122  
  

  
  
TTwwoo  ffiinnaall  sstteeppss  aarree  iimmppoorrttaanntt  iinn  tthhee  ddeecciissiioonn  rreeggaarrddiinngg  wwhheetthheerr  ttoo  ccoommppeettiittiivveellyy  ccoonnttrraacctt  sseerrvviiccee::  11))  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  bbootthh  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  mmeeaassuurreess  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee;;  aanndd  22))  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  aannyy  
bbaarrrriieerrss——lleeggaall,,  ppoolliittiiccaall,,  oorr  tteecchhnniiccaall——ttoo  pprriivvaattiizzaattiioonn..  
  
SSttaannddaarrdd  ppeerrffoorrmmaannccee  mmeeaassuurreess  iinncclluuddee  tthhoossee  oouuttlliinneedd  bbyy  PPTTII,,  IInncc..,,  iinn  iittss  11999955  GGuuiiddee  ttoo  SSoolliidd  WWaassttee  
CCoommppeettiittiivvee  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy  ((sseeee  TTaabblleess  11  aanndd  22))..  
  
BB..  TThhee  PPrrooccuurreemmeenntt  PPrroocceessss::  EElleemmeennttss  ooff  SSuucccceessss  
  
OOnnee  cceennttrraall  ppuurrppoossee  ooff  pprriivvaattiizzaattiioonn  iiss  ttoo  hhaarrnneessss  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeett  ffoorrcceess  ttoo  ggeenneerraattee  oonnggooiinngg  iinncceennttiivveess  ffoorr  
mmoorree  eeffffiicciieenntt  aanndd  lleessss  ccoossttllyy  ssoolliidd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviiccee..  CCeennttrraall  ttoo  tthhiiss  hhaarrnneessssiinngg  pprroocceessss  iiss  aa  
pprrooccuurreemmeenntt  ddooccuummeenntt  tthhaatt  aalllloowwss  ffoorr  pprreecciissee  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  eevvaalluuaattiioonn,,  fflleexxiibbiilliittyy,,  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee,,  eeffffiicciieenntt  
ccoonnttrraacctt  lleennggtthh,,  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  
  
  
  
                                                                                                            
1122    FFoorr  aa  ddiissccuussssiioonn  ooff  ccoossttiinngg  mmeetthhooddoollooggiieess,,  sseeee  LLaawwrreennccee  MMaarrttiinn,,  HHooww  ttoo  CCoommppaarree  CCoossttss  BBeettwweeeenn  IInn--HHoouussee  aanndd  CCoonnttrraacctteedd  
SSeerrvviicceess,,  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn  HHooww--ttoo  GGuuiiddee  NNoo..  44,,  MMaarrcchh  11999933..  

Figure 2: Example of Solid Waste
Management Service Categories

Program Administration
� Legal Support
� Personnel administration
� WTE (waste-to-energy) operation

Processing Services
� WTE operation 
� Materials recovery
� Composting

Disposal Services
� Landfill operations
� Incineration
� WTE operation

Collection Services
� Residential rubbish
� Commercial rubbish
� Hazardous or medical wastes
� Leaf or lawn clippings
� Bulky items or �white goods�
� Curbside recycling
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TTaabbllee  11::  EExxaammpplleess  ooff  QQuuaannttiittaattiivvee  MMeeaassuurreess  ooff  PPeerrffoorrmmaannccee  

CCuussttoommeerr  SSaattiissffaaccttiioonn  CCoosstt  CCoommppaarraabbiilliittyy  EEmmppllooyyeeee  PPeerrffoorrmmaannccee  

••  RReessppoonnssee  ttiimmee  ffoorr  ssppeecciiaall  
rreeqquueessttss  

••  BBuuddggeett  vvss..  aaccttuuaall  
eexxppeennddiittuurreess  

••  OOvveerrttiimmee,,  iinn  eexxcceessss  ooff  bbuuddggeett  

••  CCoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  ((ee..gg..,,  
rreeccyycclliinngg  rraatteess//ttoonnss  ccoolllleecctteedd))  

••  RRaattee  ooff  iinnccrreeaassee  iinn  
bbuuddggeett  ccoossttss  

••  EEqquuiippmmeenntt  cclleeaannlliinneessss,,  pprreevveennttiivvee  
mmaaiinntteennaannccee  aanndd  rreeppaaiirrss  

••  NNuummbbeerr  ooff  ccoommppllaaiinnttss  ((ootthheerr  
tthhaann  mmiissssiinngg  ggaarrbbaaggee))  

••  LLooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  
bbuuddggeett  pprroojjeeccttss  

••  NNuummbbeerr  aanndd  ttyyppee  ooff  ffiirrsstt--ttiimmee  aanndd  
rreeccuurrrriinngg  iinnjjuurriieess  

••  NNuummbbeerr  ooff  mmiisssseedd  ssttooppss    ••  TToonnss  ccoolllleecctteedd  ppeerr  ddaayy  
    ••  AAbbsseenntteeeeiissmm  
    ••  AAttttrriittiioonn  rraatteess  

SSoouurrccee::  PPTTII,,  GGuuiiddee  ttoo  SSoolliidd  WWaassttee  CCoommppeettiittiivvee  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy..  
  
TTaabbllee  22::  EExxaammpplleess  ooff  QQuuaalliittaattiivvee  MMeeaassuurreess  ffoorr  EEvvaalluuaattiinngg  PPrrooggrraamm  SSeerrvviicceess  

QQuuaalliittyy  ooff  SSeerrvviiccee  EEffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  

••  QQuuaalliittyy  ooff  wwoorrkk  oonn  rroouuttee  ••  VVootteerr  pprreeffeerreenncceess  
••  IInntteerraaccttiioonn  wwiitthh  cciittiizzeennss  oonn  rroouuttee  ••  LLooccaall  lleeaaddeerrss''  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ssttaattuuss  qquuoo  oorr  cchhaannggee  
••  EEmmppllooyyeeee  iinnvvoollvveemmeenntt  wwiitthh  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg    

••  TTiimmeelliinneessss  ooff  sseerrvviiccee    

••  CCoonnssiisstteennccyy  ooff  sseerrvviiccee    

SSoouurrccee::  PPTTII,,  GGuuiiddee  ttoo  SSoolliidd  WWaassttee  CCoommppeettiittiivvee  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy..  
  
  
11..  PPrreecciissee,,  OObbjjeeccttiivvee  EEvvaalluuaattiioonn  
  
TThhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  sseelleeccttiioonn  ooff  aa  mmuunniicciippaall  ssoolliidd  wwaassttee  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  mmuusstt  bbee  pprreecciisseellyy  ssttaatteedd..  AAmmbbiigguuiittyy  iinn  tthhee  
mmuunniicciippaall  rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss  ((RRFFPP))  wwiillll  pprroobbaabbllyy  rreennddeerr  ““fflluuffff””  rreessppoonnsseess  tthhaatt  aarree  nnoott  aammeennaabbllee  ttoo  ddeeffiinniittiivvee,,  
oobbjjeeccttiivvee  eevvaalluuaattiioonn..  WWhheenn  eevvaalluuaattiioonn  ccrriitteerriiaa  aarree  nnoott  cclleeaarrllyy  ddeeffiinneedd,,  tthhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  iiss  ooppeenn  ttoo  
mmaanniippuullaattiioonn  oorr  eevveenn  ggrraafftt..  WWiitthh  aa  lliittttllee  eexxttrraa  eeffffoorrtt  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  pprroocceessss,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ffoorr  llooccaall  
ggoovveerrnnmmeennttss  ttoo  iissssuuee  rreeqquueessttss  ffoorr  pprrooppoossaallss  tthhaatt  wwiillll  ssttaanndd  tthhee  tteesstt  ooff  ppuubblliicc  ssccrruuttiinnyy  aanndd  ffiirrmmllyy  eessttaabblliisshh  ppuubblliicc  
ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  bbiiddddiinngg  pprroocceessss..  TTeerrmmss  ssuucchh  aass  vvaalluuaabbllee,,  bbaannkkaabbllee,,  qquuaannttiiffiiaabbllee,,  vveerriiffiiaabbllee,,  
cceerrttiiffiiaabbllee,,  ccaallccuullaabbllee,,  aanndd  ssoo  oonn,,  sshhoouulldd  ddrriivvee  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  sseelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa..  
  
TThhee  mmuunniicciippaalliittyy  mmaayy  cchhoooossee  ttoo  ggiivvee  eeaacchh  ooff  tthhee  sseelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa  eeqquuaall  ccoonnssiiddeerraattiioonn  oorr  ttoo  ““wweeiigghhtt””  tthhee  ffaaccttoorrss  
iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  IIff  tthhee  sseelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa  aarree  ttoo  bbee  wweeiigghhtteedd,,  tthhee  
mmuunniicciippaalliittyy  sshhoouulldd  pprreecciisseellyy  ssttaattee  tthhee  ““wweeiigghhttiinngg  ffoorrmmuullaa..””    
  
PPrreeppaarriinngg  aa  sseerriioouuss  rreessppoonnssee  ttoo  aa  mmuunniicciippaall  RRFFPP  ccaann  rreeqquuiirree  aa  llaarrggee  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  ccoorrppoorraattee  rreessoouurrcceess..  AA  
ttyyppiiccaall  rreessppoonnssee  ttoo  aa  mmuunniicciippaall  ssoolliidd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  RRFFPP  rreeqquuiirreess  sseevveerraall  hhuunnddrreedd  hhoouurrss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  
ssttaaffff  ttiimmee..  CCoommppaannyy  oowwnneerrss,,  ggeenneerraall  mmaannaaggeerrss,,  rreeccyycclliinngg  mmaannaaggeerrss,,  ooppeerraattiioonnss  mmaannaaggeerrss,,  rroouuttee  mmaannaaggeerrss,,  
ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  mmaannaaggeerrss,,  cchhiieeff  ffiinnaanncciiaall  ooffffiicceerrss,,  ooffffiiccee  mmaannaaggeerrss,,  aanndd  ffiieelldd  ssuuppeerrvviissoorrss  mmuusstt  aallll  bbeeccoommee  
iinnvvoollvveedd  iinn  pprreeppaarriinngg  tthhee  pprrooppoossaall..    
  
AA  cclleeaarr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  sseelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa  wwiillll  hheellpp  iinntteerreesstteedd  ccoommppaanniieess  mmaakkee  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonn  ooff  
wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttoo  ddeevvoottee  tthhee  nneecceessssaarryy  rreessoouurrcceess  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  RRFFPP..  LLooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  aallssoo  bbeenneeffiitt  bbyy  nnoott  
hhaavviinngg  ttoo  eevvaalluuaattee  pprrooppoossaallss  tthhaatt  ccaannnnoott  aacchhiieevvee  tthhee  cciittyy''ss  rreeqquuiirreemmeennttss..  FFoorr  eexxaammppllee::  aa  cciittyy  mmaayy  hhaavvee  2200,,000000  
ssiinnggllee--ffaammiillyy  hhoouusseehhoollddss  aanndd  ppllaaccee  aa  hhiigghh  vvaalluuee  oonn  tthhee  ppootteennttiiaall  ccoonnttrraaccttoorr''ss  eexxppeerriieennccee  iinn  sseerrvviinngg  aa  ccoommppaarraabbllee  
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ccoommmmuunniittyy..  WWiitthh  tthhiiss  kknnoowwlleeddggee,,  ccoonnttrraaccttoorrss  llaacckkiinngg  tthhee  ddeessiirreedd  eexxppeerriieennccee  wwiillll  pprroobbaabbllyy  oopptt  oouutt  ooff  tthhee  
pprroocceessss..  
  
TThhee  mmuunniicciippaalliittyy  sshhoouulldd  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  rreessttrriiccttiivvee  sseelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa  pprreesseenntt  aa  ttwwoo--eeddggeedd  sswwoorrdd..  OOnn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  
rreessttrriiccttiivvee  ccrriitteerriiaa  mmaayy  pprroovviiddee  ccllaarriittyy..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ssuucchh  ccrriitteerriiaa  mmaayy  sseerrvvee  ttoo  eelliimmiinnaattee  ppootteennttiiaallllyy  
eexxcceelllleenntt  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss..  
  
22..  FFlleexxiibbiilliittyy  
  
SSeerrvviiccee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  tthhaatt  ddeeffiinnee  iinn  eexxppaannssiivvee  ddeettaaiill  rroouuttee  ssttrruuccttuurreess,,  tthhee  kkiinndd  ooff  eeqquuiippmmeenntt  tthhaatt  mmuusstt  bbee  uusseedd,,  
tthhee  eexxaacctt  ssoorrtt  ooff  wwaassttee--ccoolllleeccttiioonn  ccoonnttaaiinneerr  tthhaatt  mmuusstt  bbee  pprroovviiddeedd,,  aanndd  ssoo  oonn,,  pprreevveenntt  pprriivvaattee  ccoommppeettiittoorrss  ffrroomm  
pprrooppoossiinngg  ccoosstt--ssaavviinngg  iinnnnoovvaattiioonnss..  MMoosstt  ssuucccceessssffuull  ccoonnttrraaccttiinngg  pprroocceesssseess  ssppeecciiffyy  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss——
ffrreeqquueennccyy  ooff  sseerrvviiccee,,  aalllloowwaabbllee  ccuussttoommeerr  ccoommppllaaiinntt  lleevveellss,,  aanndd  ssoo  oonn——rraatthheerr  tthhaann  iinnppuutt  ssttaannddaarrddss  ssuucchh  aass  
ccoonnttaaiinneerr  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  ccuubbiicc--yyaarrdd  ccaappaacciittyy  ooff  ttrruucckkss,,  aanndd  ssoo  oonn..    
  
FFoorr  eexxaammppllee,,  aa  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooccuurreemmeenntt  ooffffiicceerr  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnvviinncceedd  bbyy  aa  ssaalleess  ppeerrssoonn  oorr  aa  ffrriieenndd  iinn  
aa  mmuunniicciippaall  ggoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  aa  ssppeecciiffiicc  ttrruucckk  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  sseerrvviiccee  tthhee  ccoonnttrraacctt..  HHoowweevveerr,,  vveehhiiccllee  
ssppeecciiffiiccaattiioonn  sshhoouulldd  aallwwaayyss  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ttyyppee  ooff  sseerrvviiccee  rreeqquuiirreedd  aanndd  tthhee  aannttiicciippaatteedd  ppaayyllooaadd..  FFoorr  
rreeffuussee  ccoolllleeccttiioonn//ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  tthhee  vveehhiiccllee  tthhaatt  pprroodduucceess  tthhee  llaarrggeesstt  lleeggaall  ppaayyllooaadd  iinn  tthhee  lleeaasstt  ttiimmee  sshhoouulldd  
ggeenneerraallllyy  bbee  sseelleecctteedd..  LLooccaall  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  rroouuttiinngg  iissssuueess  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  aa  ffrroonntt  llooaaddeerr,,  rreeaarr  llooaaddeerr,,  oorr  
ssiiddee  llooaaddeerr  iiss  bbeesstt--ssuuiitteedd  ffoorr  tthhee  jjoobb..  TThheessee  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  aarree  oofftteenn  bbeesstt  lleefftt  ttoo  ccoonnttrraaccttoorrss  ttoo  eevvaalluuaattee..  
OOvveerrssppeecciiffiiccaattiioonn  aallssoo  lliimmiittss  ((oorr  eelliimmiinnaatteess))  pprroossppeeccttss  tthhaatt  aa  ccoonnttrraaccttoorr  ccaann  ooppttiimmaallllyy  uussee  eexxiissttiinngg  ttrruucckkss  bbyy  
““sshhaarriinngg””  tthheemm  aaccrroossss  sseevveerraall  ccoonnttrraaccttss..  
  
BBeeyyoonndd  tthhee  tteecchhnniiccaall  ccoommppaarriissoonn,,  bbuuyyeerrss  sshhoouulldd  eexxaammiinnee  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  rreeccoorrddss  ooff  eeaacchh  vveehhiiccllee  uunnddeerr  
ccoonnssiiddeerraattiioonn..  WWhheenneevveerr  ppoossssiibbllee,,  eevvaalluuaattoorrss  sshhoouulldd  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ssaaffeettyy  rreeccoorrddss  ooff  fflleeeettss  tthhaatt  
aarree  bbeeiinngg  uusseedd  iinn  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  aarree  ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhee  ppllaannnneedd  uussee,,  ii..ee..,,  ssiimmiillaarr  wweeaatthheerr,,  tteerrrraaiinn,,  aanndd  rroouuttee  
ccoonnddiittiioonnss..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  ppllaannnneerrss  iinn  MMiiaammii,,  FFlloorriiddaa  wwoouulldd  ggaaiinn  lliittttllee  uusseeffuull  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  ooppeerraattoorrss  iinn  
JJaacckkssoonn  HHoollee,,  WWyyoommiinngg  ((uurrbbaann,,  ffllaatt,,  aanndd  hhoott  vveerrssuuss  rruurraall,,  mmoouunnttaaiinnoouuss,,  aanndd  ccoolldd))..  TThhiiss  pprroovviiddeess  jjuusstt  oonnee  
eexxaammppllee  ooff  wwhhyy  nnoonn--ooppeerraattoorrss  sshhoouulldd  nnoott  aatttteemmpptt  ttoo  ssppeecciiffyy  iinnppuutt  ssttaannddaarrddss..  
  
AAss  GGeenneerraall  GGeeoorrggee  PPaattttoonn  oonnccee  qquuiippppeedd,,  ““NNeevveerr  tteellll  ppeeooppllee  hhooww  ttoo  ddoo  tthhiinnggss..  TTeellll  tthheemm  wwhhaatt  yyoouu  wwaanntt  tthheemm  ttoo  
aacchhiieevvee  aanndd  tthheeyy  wwiillll  ssuurrpprriissee  yyoouu  wwiitthh  tthheeiirr  iinnggeennuuiittyy..””  TThhiiss  lleessssoonn  iiss  ccrriittiiccaall  ttoo  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  
pprriivvaattiizzaattiioonn,,  wwhheetthheerr  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  pprrooggrraammss  oorr  ffoorr  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  iinnffrraassttrruuccttuurree..    
  
33..  EEccoonnoommiieess  ooff  SSccaallee  
  
AAcchhiieevviinngg  ppootteennttiiaall  ccoosstt  ssaavviinnggss  iinn  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  rreeqquuiirreess,,  wwhheerree  ppoossssiibbllee,,  sseettttiinngg  ccoonnttrraacctt  sseerrvviiccee  aarreeaass  tthhaatt  
aarree  llaarrggee  eennoouugghh  ffoorr  tthhee  pprroovviiddeerr  eeffffiicciieennttllyy  ttoo  ssttrruuccttuurree  rroouutteess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  aann  aauuttoommaatteedd  rreeffuussee  ccoolllleeccttiioonn  
vveehhiiccllee  ccaann  eeffffiicciieennttllyy  sseerrvviiccee  aapppprrooxxiimmaatteellyy  11,,000000  hhoouusseehhoollddss  ppeerr  ddaayy  oorr  55,,000000  hhoouusseehhoollddss  ppeerr  wweeeekk..  AA  cciittyy  
wwiitthh  55,,000000  hhoouusseehhoollddss  wwiillll  pprroobbaabbllyy  bbee  bbeetttteerr  ooffff  sseelleeccttiinngg  oonnee  ccoonnttrraaccttoorr  tthhaatt  iiss  aabbllee  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  uussee  ooff  
oonnee  vveehhiiccllee  rraatthheerr  tthhaann  sseelleeccttiinngg  ttwwoo  ccoonnttrraaccttoorrss  ((22,,550000  hhoommeess  eeaacchh))  tthhaatt  aarree  oonnllyy  aabbllee  ttoo  uuttiilliizzee  oonnee  hhaallff  ooff  tthheeiirr  
rreessppeeccttiivvee  vveehhiicclleess''  ccaappaacciittiieess..  AAlltteerrnnaatteellyy,,  aa  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  ccuurrrreennttllyy  ccoolllleeccttss  rreeffuussee  mmaayy  hhaavvee  66,,550000  
ccuurrbb--sseerrvviicceedd  hhoouusseehhoollddss..  BBeeccaauussee  oonnee  aauuttoommaatteedd  rreeffuussee  ccoolllleeccttiioonn  ttrruucckk  iiss  aabbllee  ttoo  eeffffiicciieennttllyy  sseerrvviiccee  oonnllyy  55,,000000  
hhoouusseehhoollddss  ppeerr  wweeeekk,,  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  mmuusstt  ppuurrcchhaassee  aa  sseeccoonndd  vveehhiiccllee  iinn  oorrddeerr  ttoo  sseerrvviiccee  tthhee  rreemmaaiinniinngg  11,,550000  
hhoouusseehhoollddss..  IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  aa  pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorr  iiss  aabbllee  ttoo  aallllooccaattee  tthhee  uunnuusseedd  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  sseeccoonndd  vveehhiiccllee  ttoo  
ootthheerr  ccoolllleeccttiioonn  rroouutteess  ((ootthheerr  cciittiieess))..  IInn  tthhiiss  eexxaammppllee,,  tthhee  sseerrvviiccee  ffeeeess  ooff  tthhee  pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorr  aarree  bbaasseedd  uuppoonn  
tthhee  uussee  ooff  11¼¼  ccoolllleeccttiioonn  vveehhiicclleess..  TThhee  mmuunniicciippaall  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  mmuusstt  nneecceessssaarriillyy  aallllooccaattee  tthhee  ffuullll  ccoosstt  ooff  bbootthh  
vveehhiicclleess  ttoo  ssoolliidd  wwaassttee  sseerrvviiccee..    
  
FFoorr  wwaassttee  ddiissppoossaall  oorr  pprroocceessssiinngg  ffaacciilliittiieess,,  ppeerrmmiittttiinngg  rreeggiioonnaall  ffaacciilliittiieess,,  eeiitthheerr  aass  mmeerrcchhaanntt  ffaacciilliittiieess  oorr  tthhrroouugghh  
jjooiinntt  ppoowweerrss  aaggrreeeemmeennttss  aammoonngg  nneeiigghhbboorriinngg  jjuurriissddiiccttiioonnss,,  ccaann  aallllooww  tthhee  eeffffiicciieenntt  ssiizziinngg  ooff  ffaacciilliittiieess..  ““BBiigg””  iiss  nnoott  
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aallwwaayyss  bbeetttteerr..  TThhee  aapppprroopprriiaattee  sseerrvviiccee  oorr  ffaacciilliittyy  ssccaallee  wwiillll  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  llooccaallee  aanndd  nnaattuurree  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  oorr  
iinnffrraassttrruuccttuurree  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd..    
  
44..  EEffffiicciieenntt  CCoonnttrraacctt  LLeennggtthh  
  
DDeetteerrmmiinniinngg  ccoonnttrraacctt  lleennggtthh  iinnvvoollvveess  aa  bbaallaanncciinngg  aacctt  bbeettwweeeenn  tthhee  ddeessiirraabbiilliittyy  ooff  ppeerriiooddiicc  ccoommppeettiittiioonn  ttoo  eennssuurree  
ccoosstt--ccoonnttaaiinnmmeenntt  aanndd  tthhee  nneeeedd  ttoo  eennssuurree  aaddeeqquuaattee  ccoonnttrraacctt  lleennggtthh  ttoo  ppeerrmmiitt  ccaappiittaall--ccoosstt  rreeccoovveerryy..  CCoonnttrraaccttss  ooff  
sshhoorrtt  dduurraattiioonn  mmaayy  ddeetteerr  ccoommppeettiittiioonn  dduurriinngg  tthhee  bbiiddddiinngg  pprroocceessss  iiff  ccoommppaanniieess  ccaallccuullaattee  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  bbee  uunnaabbllee  
ttoo  rreeccoouupp  eeqquuiippmmeenntt  iinnvveessttmmeenntt  ccoossttss..  
        
TThhee  tteerrmm  ooff  mmuunniicciippaall  rreeffuussee//rreeccyycclliinngg  ccoonnttrraaccttss  iiss  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  ccoonnssiiddeerraabbllee  ddeebbaattee..  OOnn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  iitt  iiss  
aarrgguueedd  tthhaatt  ccoonnttrraaccttss  sshhoouulldd  bbee  sshhoorrtt  iinn  oorrddeerr  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ccoommppeettiittiioonn..  SShhoorrtt--tteerrmm  ccoonnttrraaccttss  
((tthhrreeee  ttoo  ffiivvee  yyeeaarrss))  aarree  ssaaiidd  ttoo  bbee  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  aattttrraacctt  qquuaalliiffiieedd  bbiiddddeerrss  aanndd  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  
ccoommppeettiittiivvee  ccoonnttrraaccttiinngg  bbyy  ggooiinngg  oouutt  ttoo  bbiidd  aass  oofftteenn  aass  ppoossssiibbllee..  OOtthheerrss,,  hhoowweevveerr,,  aasssseerrtt  tthhaatt  sshhoorrtt--tteerrmm  
ccoonnttrraaccttss  rreedduuccee  tthhee  lleevveell  ooff  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  iinnccrreeaassee  tthhee  ccoosstt  ooff  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  ccoonnssuummeerr  ffoorr  ttwwoo  pprriimmaarryy  
rreeaassoonnss::  tthhee  hhiigghh  ccoosstt  ooff  mmooddeerrnn  rreeffuussee//rreeccyycclliinngg  ttrruucckkss  aanndd  ootthheerr  eeqquuiippmmeenntt;;  aanndd  tthhee  ssmmaalllleerr  nnuummbbeerr  ooff  
ppootteennttiiaall  bbiiddddeerrss  ffoorr  sshhoorrtt--tteerrmm  ccoonnttrraaccttss..    
      
CCoossttss  ooff  eeqquuiippmmeenntt::  TThhee  ccoosstt  ooff  aa  nneeww  rreeffuussee  ccoolllleeccttiioonn  vveehhiiccllee  iiss  bbeettwweeeenn  $$110000,,000000  aanndd  $$115500,,000000..  RReeccyycclliinngg  
ccoolllleeccttiioonn  vveehhiicclleess  ccaann  ccoosstt  bbeettwweeeenn  $$7700,,000000  aanndd  $$115500,,000000..  IInn  aaddddiittiioonn,,  aalltteerrnnaattiivvee--ffuueell  eennggiinneess,,  rreeqquuiirreedd  iinn  
ssoommee  ccoonnttrraaccttss,,  ccaann  iinnccrreeaassee  tthhee  ccoossttss  ooff  eeaacchh  vveehhiiccllee  bbyy  aass  mmuucchh  aass  $$7755,,000000..  IIff  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ooppttss  ffoorr  
aauuttoommaatteedd  sseerrvviiccee,,  tthhee  ccoosstt  ooff  rreeffuussee//rreeccyycclliinngg  bbaarrrreellss  rreeqquuiirreess  aa  llaarrggee  ffiinnaanncciiaall  ccoommmmiittmmeenntt..  
  
FFoorr  eexxaammppllee,,  aa  cciittyy  wwiitthh  1100,,000000  hhoouusseehhoollddss  mmaayy  rreeqquuiirree  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  2222,,000000  110000--ggaalllloonn  bbaarrrreellss——ttwwoo  ffoorr  
eeaacchh  hhoouusseehhoolldd  ((oonnee  ffoorr  rreeffuussee  aanndd  oonnee  ffoorr  rreeccyycclliinngg)),,  pplluuss  1100  ppeerrcceenntt  iinnvveennttoorryy  ffoorr  nneeww  ccuussttoommeerrss,,  lloosstt,,  ssttoolleenn  
oorr  ddaammaaggeedd  bbaarrrreellss,,  eettcc..  HHeerree,,  tthhee  ccoosstt  ooff  ccoonnttaaiinneerrss  aalloonnee  wwiillll  rruunn  wweellll  oovveerr  $$11,,000000,,000000..  TThhee  hhiigghh  ccoosstt  ooff  
eeqquuiippmmeenntt  mmaakkeess  iitt  pprraaccttiiccaallllyy  iimmppoossssiibbllee  ffoorr  mmaannyy  qquuaalliiffiieedd  ccoonnttrraaccttoorrss  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  ccoommppeettiittiivvee  bbiidd  oonn  aa  sshhoorrtt--
tteerrmm  ccoonnttrraacctt..    
  
RReedduucceedd  nnuummbbeerr  ooff  bbiiddddeerrss::  CCoommppeettiittiioonn  ffoorr  tthhee  mmuunniicciippaall  rreeffuussee//rreeccyycclliinngg  ccoonnttrraacctt  wwiillll  pprroovviiddee  rreessiiddeennttss  
wwiitthh  hhiigghh--qquuaalliittyy  sseerrvviiccee  aatt  tthhee  lloowweesstt  aavvaaiillaabbllee  pprriiccee..  BBeeccaauussee  mmoosstt  pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorrss  hhaavvee  ccoommppaarraabbllee  
ooppeerraattiinngg  ccoossttss,,  tthhee  pprreessssuurree  ooff  tthhee  ccoommppeettiittiivvee  bbiiddddiinngg  pprroocceessss  rreedduucceess  tthhee  aammoouunntt  ooff  pprrooffiitt  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  
ccoonnttrraacctt..  OOfftteenn,,  tthhee  eeaarrllyy  yyeeaarrss  ooff  aa  mmuunniicciippaall  ccoonnttrraacctt  aarree  bbaarreellyy  aa  ““bbrreeaakk  eevveenn””  pprrooppoossiittiioonn  ffoorr  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr..  
CCoonnttrraaccttoorrss  oofftteenn  sshhuunn  sshhoorrtt--tteerrmm  ccoonnttrraaccttss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  bblleeaakk  pprroossppeeccttss  ooff  ttuurrnniinngg  aa  rreeaassoonnaabbllee  pprrooffiitt..    
  
LLoonnggeerr  ccoonnttrraaccttss  ((sseevveenn  ttoo  tteenn  yyeeaarrss))  wwiillll  lliikkeellyy  aattttrraacctt  tthhee  mmoosstt  bbiiddddeerrss  aanndd  tthhee  mmoosstt  ffaavvoorraabbllee  rraatteess  ffoorr  
rreessiiddeennttss..  AAlltthhoouugghh  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviiccee  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  ccoonnssttaanntt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt,,  tthhee  
ooppeerraattiinngg  eeffffiicciieenncciieess  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  uussuuaallllyy  iimmpprroovvee  ddrraammaattiiccaallllyy  oovveerr  ttiimmee..  TThhee  ccoosstt  ttoo  tthhee  ccoonnssuummeerr  
rreemmaaiinnss  ccoonnssttaanntt  ((aalllloowwiinngg  ffoorr  ccoosstt--ooff--lliivviinngg  aaddjjuussttmmeennttss)),,  bbuutt  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  pprrooffiitt  mmaarrggiinn  mmaayy  iimmpprroovvee  
bbeeccaauussee  ooff  iinntteerrnnaall  iinnnnoovvaattiioonnss..  IImmpprroovveemmeennttss  mmaayy  iinncclluuddee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmoorree  eeffffiicciieenntt  ccoolllleeccttiioonn  rroouutteess  
aanndd  iinnccrreeaasseedd  kknnoowwlleeddggee  ooff  ooppeerraattiioonnss  ppeerrssoonnnneell,,  wwhhiicchh  ccaann  rreedduuccee  eeqquuiippmmeenntt  nneeeeddss,,  ooppeerraattiinngg  hhoouurrss,,  aanndd  
mmaaiinntteennaannccee  ccoossttss..  
  
55..  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  
  
SSuucccceessssffuull  ccoommppeettiittiivvee  ccoonnttrraaccttiinngg  ffoorr  wwaassttee  sseerrvviicceess  aallssoo  rreeqquuiirreess  pprroovviissiioonnss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ssppeecciiffiieedd  
ppeerrffoorrmmaannccee  lleevveellss  aarree  mmaaiinnttaaiinneedd..  PPrrooccuurreemmeenntt  ddooccuummeennttss  nneeeedd  ttoo  ssppeellll  oouutt  rreeppoorrttiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss,,  
ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  gguuaarraanntteeeess  aaggaaiinnsstt  nnoonnppeerrffoorrmmaannccee..  AA  rreeppuuttaattiioonn  ffoorr  pprroovviiddiinngg  eexxcceelllleenntt  sseerrvviiccee  aatt  
rreeaassoonnaabbllee  ccoossttss  iiss  tthhee  ssttoocckk  iinn  ttrraaddee  ooff  pprriivvaattee  rreeffuussee  ccoolllleeccttiioonn  ccoommppaanniieess..  WWiitthh  tthheeiirr  rreeppuuttaattiioonn  aatt  ssttaakkee,,  lliittttllee  
eellssee  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  eennssuurree  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorr..  HHoowweevveerr,,  mmoosstt  ssttaattee  ssoolliidd  wwaassttee  
mmaannaaggeemmeenntt  llaawwss  aarree  ddiirreecctteedd  ttoo  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  nnoott  ttoo  pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorrss..  FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  tthhee  
mmuunniicciippaalliittyy  mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn  aa  cceerrttaaiinn  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  oovveerr  iittss  wwaassttee  ssttrreeaamm  aanndd  iittss  sseerrvviiccee  ccoonnttrraaccttoorrss..  CCoonnttrraaccttss  
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sshhoouulldd  pprroovviiddee  tthhee  mmeeaannss  ffoorr  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  iinnvvookkee  ffiinnaanncciiaall  ppeennaallttiieess,,  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ffoorr  tthhiirrdd--ppaarrttyy  
sseerrvviicceess,,  aanndd  aa  sswwiifftt  mmeeaannss  ooff  ccoonnttrraacctt  tteerrmmiinnaattiioonn  ffoorr  ffaaiilluurree  ttoo  ppeerrffoorrmm..    
  
CC..  TThhee  PPrrooccuurreemmeenntt  PPrroocceessss::  EElleemmeennttss  ooff  FFaaiilluurree  
  
IInn  oorrddeerr  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull,,  tthhee  ccoonnttrraaccttiinngg  cciittyy  sshhoouulldd  ffoorrmmaallllyy  aaddoopptt  aa  ssttrriicctt  pprroocceedduurree  ffoorr  sseelleeccttiinngg  tthhee  
ccoonnttrraaccttoorr..  FFaaiilluurree  ttoo  ddoo  ssoo  uussuuaallllyy  iinnvviitteess  aa  ttuummuullttuuoouuss  oorrddeeaall  tthhaatt  ccrreeaatteess  hhaavvoocc  ffoorr  eelleecctteedd  ooffffiicciiaallss,,  
ggoovveerrnnmmeenntt  eemmppllooyyeeeess  aanndd  pprriivvaattee  ccoommppeettiittoorrss..  AA  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  tthhaatt  iiss  aabboovvee  rreepprrooaacchh  iiss  aacchhiieevvaabbllee..  TThhee  
sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  sshhoouulldd  pprroovviiddee  aann  eevveenn  ppllaayyiinngg  ffiieelldd  ffoorr  aallll  ppootteennttiiaall  bbiiddddeerrss..  AAnn  eessttaabblliisshheedd,,  ffaaiirr,,  sseelleeccttiioonn  
pprroocceedduurree  rreedduucceess  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ppoolliittiiccaall  pprreessssuurree  aanndd  sseennssaattiioonnaall  ttaaccttiiccss  tthhaatt  aarree  eemmppllooyyeedd  bbyy  bbiiddddeerrss..  
  
SSoommee  bbiiddddeerrss  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  iiff  tthheeyy  aarree  aabbllee  ttoo  ccrreeaattee  ppuubblliicc  ffuurroorr  aanndd  aannggsstt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss,,  tthheeyy  
mmaayy  bbee  ssuucccceessssffuull  iinn  ccaauussiinngg  eelleecctteedd  ooffffiicciiaallss  ttoo  ““ccaavvee  iinn,,””  ggoo  oouuttssiiddee  tthhee  eessttaabblliisshheedd  sseelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa  aanndd  mmaakkee  
aa  ppoolliittiiccaall,,  rraatthheerr  tthhaann  aa  rraattiioonnaall  bbuussiinneessss  cchhooiiccee..  TThhiiss  mmaayy  ccrreeaattee  sshhoorrtt--tteerrmm  rreelliieeff  ffrroomm  ppoolliittiiccaall  pprreessssuurree  ffoorr  
eelleecctteedd  ooffffiicciiaallss  oorr  cciittyy  aaddmmiinniissttrraattoorrss..  BBuutt,,  mmoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  iitt  uunnddeerrmmiinneess  ppuubblliicc  ccoonnffiiddeennccee  iinn  tthhee  bbiiddddiinngg  
pprroocceessss  aanndd  mmaayy  ccoonnffiirrmm  tthhee  ppuubblliicc  ssuussppiicciioonnss  rreeggaarrddiinngg  ggoovveerrnnmmeenntt''ss  iinnaabbiilliittyy  ttoo  ssppeenndd  ttaaxx  ddoollllaarrss  wwiisseellyy..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  rreecceenntt,,  aaccttuuaall  eexxaammpplleess  ooff  RRFFPP  pprroocceesssseess  ggoonnee  wwrroonngg..  
  
CCaassee  ##11  --  AA  nneewwllyy  iinnccoorrppoorraatteedd  cciittyy  iissssuueedd  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss..  TThhee  cciittyy''ss  iinnccoorrppoorraattiioonn  ccrreeaatteedd  aa  ggrroouupp  ooff  
uuppwwaarrddllyy  mmoobbiillee,,  ppoolliittiiccaallllyy  aammbbiittiioouuss  ccoommmmuunniittyy  aaccttiivviissttss..  PPrraaccttiiccaallllyy  eevveerryy  iissssuuee  tthhaatt  ccaammee  bbeeffoorree  tthhee  cciittyy  
ccoouunncciill  bbeeccaammee  ppoolliittiicciizzeedd..  AAfftteerr  ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  ““oonn  aaggaaiinn,,  ooffff  aaggaaiinn””  ddiissccuussssiioonnss,,  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  nneeggoottiiaattiioonn,,  tthhee  
cciittyy  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  rreeaacchh  aa  ddeecciissiioonn..  AA  ccoonnttrraacctt  wwaass  nneevveerr  iissssuueedd..    
  
CCaassee  ##22  --  TThhee  cciittyy  iissssuueedd  aann  RRFFPP  tthhaatt  ccoonnttaaiinneedd  nnoo  cclleeaarr  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  ““wwiinnnneerr..””  SSeeaalleedd  bbiiddss  wweerree  ssoolliicciitteedd  
aanndd  ooppeenneedd  iinn  aa  ppuubblliicc  ffoorruumm..  NNiinnee  bbiiddss  wweerree  rreecceeiivveedd..  TThhee  sseevveenntthh  bbiiddddeerr  nnootteedd  aann  eerrrroorr  iinn  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  
hhiiss  ffeeee  aanndd  wwaass  aalllloowweedd  ttoo  cchhaannggee  hhiiss  bbiidd  oonn  tthhee  ssppoott,,  tthhuuss  bbeeccoommiinngg  tthhee  llooww  bbiiddddeerr  ..  ..  ..  bbyy  oonnee  cceenntt!!  TToo  tthhee  
aassttoonniisshhmmeenntt  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  tthhee  ootthheerr  bbiiddddeerrss,,  tthhee  cchhaannggeedd  bbiidd  wwaass  aawwaarrddeedd  tthhee  ccoonnttrraacctt..  
  
CCaassee  ##33  --  TThhee  cciittyy''ss  RRFFPP  pprroocceessss  ssttaarrtteedd  wweellll..  TThhee  cciittyy  hhiirreedd  aann  eexxcceelllleenntt  ccoonnssuullttaanntt  tthhaatt  llaaiidd  tthhee  ggrroouunndd  rruulleess  
ffoorr  tthhee  pprroocceessss..  WWhheenn  bbiiddss  wweerree  ooppeenneedd,,  tthhee  iinnccuummbbeenntt  ccoonnttrraaccttoorr  wwaass  rraannkkeedd  ffoouurrtthh  oouutt  ooff  sseevveenn  pprrooppoossaallss..  
WWhheenn  iitt  aappppeeaarreedd  cceerrttaaiinn  tthhaatt  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwoouulldd  bbee  aawwaarrddeedd  ttoo  aa  nneeww  ccoonnttrraaccttoorr,,  tthhee  iinnccuummbbeenntt  uunnddeerrttooookk  aa  
mmaassssiivvee  ppuubblliicc  rreellaattiioonnss  ccaammppaaiiggnn  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssttrroonngg--aarrmm  tthhee  ccoouunncciill  iinnttoo  mmaaiinnttaaiinniinngg  iittss  ccoonnttrraacctt..  PPeettiittiioonnss  
wweerree  ssiiggnneedd  aanndd  ddrraammaattiiccaallllyy  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  ccoouunncciill  cchhaammbbeerrss;;  llaabboorreerrss  wwiitthh  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  aanndd  sseevveerraall  cciittyy  
rreessiiddeennttss  ccrroowwddeedd  tthhee  cchhaammbbeerrss..  TThhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ppeettiittiioonneerrss  aanndd  ccoouunncciill  mmeeeettiinngg  aatttteennddeeeess  eeqquuaalleedd  lleessss  tthhaann  
oonnee  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn..  BBuutt  tthhee  ccoouunncciill  ddeecciiddeedd  ttoo  rreettaaiinn  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  tthhee  iinnccuummbbeenntt  hhaauulleerr..  TThhee  ccoosstt  ttoo  
tthhee  rreessiiddeennttss,,  oovveerr  tthhee  tteerrmm  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt,,  wwaass  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$66,,000000,,000000..  TThhee  9999  ppeerrcceenntt  ooff  rreessiiddeennttss  tthhaatt  wweerree  
nnoott  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ppuubblliicc  rreellaattiioonnss  ccaammppaaiiggnn  ((aanndd  pprroobbaabbllyy  hhaavvee  nnoo  iiddeeaa  tthhaatt  iitt  eevveerr  ooccccuurrrreedd))  wwiillll  bbee  ppaayyiinngg  
tthhee  bbiillll  ffoorr  tthhiiss  ddeecciissiioonn  ffoorr  tthhee  nneexxtt  tteenn  yyeeaarrss..  
  
CCaassee  ##44  --  TThhee  cciittyy  iissssuueedd  aann  RRFFPP  tthhaatt  iinncclluuddeedd  mmiinnuuttee  pprreessccrriippttiivvee  ddeettaaiill..  MMiinnuuttiiaaee  tthhaatt  wwoouulldd  hhaavvee  lliittttllee  
bbeeaarriinngg  uuppoonn  tthhee  qquuaalliittyy  oorr  ccoosstt  ooff  sseerrvviiccee  wwaass  rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  pprrooppoossaall..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  tthhee  cciittyy  pprreessccrriibbeedd  
ddeettaaiilleedd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  ffoorr  ttrruucckk  cchhaassssiiss  aanndd  bbooddiieess..  TThhee  ccaarrttss  aanndd  rreeccyycclliinngg  ccoonnttaaiinneerrss  wweerree  ddeettaaiilleedd  iinn  ssuucchh  aa  
wwaayy  tthhaatt  oonnllyy  oonnee  mmaannuuffaaccttuurreerr  ccoouulldd  pprroodduuccee  tthheemm..  IInn  tthhee  eenndd,,  tthhee  cciittyy  rreecceeiivveedd  oonnllyy  oonnee  vviiaabbllee  pprrooppoossaall..  IItt  
wwaass  cclleeaarr  ttoo  ootthheerr  ppootteennttiiaall  pprrooppoosseerrss  tthhaatt  tthhee  RRFFPP  hhaadd  bbeeeenn  ddeessiiggnneedd  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  aa  ssppeecciiffiicc  ccoommppaannyy..  
  
CCaassee  ##55  --  TThhee  cciittyy  hhiirreedd  aa  wwoorrlldd--rreennoowwnneedd  eennggiinneeeerriinngg  ffiirrmm  tthhaatt  ssppeecciiaalliizzeedd  iinn  ssoolliidd  wwaassttee  iissssuueess  ttoo  wwrriittee  tthhee  
cciittyy''ss  RRFFPP,,  ssoolliicciitt  bbiiddss,,  eevvaalluuaattee  tthhee  rreessppoonnsseess,,  aanndd  sseelleecctt  ttwwoo  ccoonnttrraaccttoorrss  ffoorr  nneeggoottiiaattiioonn..  TThhiiss  wwaass  ddoonnee..  
HHoowweevveerr,,  aatt  tthhee  llaasstt  mmiinnuuttee,,  tthhee  RRFFPP  wwaass  tthhrroowwnn  oouutt  aanndd  aa  llooccaall,,  ppoolliittiiccaallllyy  ccoonnnneecctteedd  ccoommppaannyy  wwaass  sseelleecctteedd  
ffoorr  nneeggoottiiaattiioonn..  
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EEaacchh  ooff  tthheessee  ccaasseess  aarree  rreeaall--wwoorrlldd  eexxaammpplleess..  IInn  oorrddeerr  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  tthheessee  ttyyppeess  ooff  aabbuussee  ooff  tthhee  ppuubblliicc  ttrruusstt  ddoo  
nnoott  ooccccuurr,,  aa  ffaaiirr  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  mmuusstt  bbee  eessttaabblliisshheedd..  EElleecctteedd  ooffffiicciiaallss  sshhoouulldd  ddoo  tthhee  hhaarrdd  wwoorrkk  ooff  eessttaabblliisshhiinngg  
tthhee  pprroocceessss  aanndd  tthheenn  lleett  tthhee  pprroocceessss  ddoo  tthhee  wwoorrkk  ooff  sseelleeccttiioonn..  
  
  

IIVV..  TTHHEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  PPRROOCCEESSSS  
  
AA..  DDeessiiggnniinngg  aa  BBiiddddiinngg  SSyysstteemm  
  
AAss  UU..SS..  cciittiieess  hhaavvee  bbeeccoommee  mmoorree  ssoopphhiissttiiccaatteedd  ppaarrttnneerrss  iinn  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  mmaannyy  hhaavvee  mmoovveedd  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  
qquuaaggmmiirree  ooff  aa  ssuubbjjeeccttiivvee  ssiinnggllee--ttiieerr  bbiiddddiinngg  pprroocceessss..  IInnsstteeaadd,,  cciittiieess  aarree  iinnccrreeaassiinnggllyy  uussiinngg  aa  ttwwoo--ttiieerr  pprroocceessss..  
DDuurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  ttiieerr——tthhee  rreeqquueesstt  ffoorr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ((RRFFQQ))——cciittiieess  ffiirrsstt  aasssseessss  tthhee  tteecchhnniiccaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ooff  
ppootteennttiiaall  bbiiddddeerrss..  TThhiiss  pprroocceessss  ddeetteerrmmiinneess  aa  ffiirrmm''ss  aabbiilliittyy  ttoo  mmeeeett  bbaassiicc  ppeerrffoorrmmaannccee,,  ffiinnaanncciiaall,,  rreegguullaattoorryy,,  aanndd  
ootthheerr  ccrriitteerriiaa..1133  
  
TThhee  sseeccoonndd  ttiieerr  ooff  bbiiddddiinngg——tthhee  rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss  ((RRFFPP))  oorr  rreeqquueesstt  ffoorr  bbiiddss  ((RRFFBB))——iinnvvoollvveess  eevvaalluuaattiioonn  ooff  
ccoommppeettiinngg  pprrooppoossaallss  iinn  tteerrmmss  ooff  ccoommppaarraattiivvee  ccoosstt--eeffffeeccttiivveenneessss..  MMuunniicciippaalliittiieess  sshhoouulldd  ssppeellll  oouutt  cclleeaarrllyy  wwhhaatt  tthhee  
eevvaalluuaattiioonn  ccrriitteerriiaa  aarree  aanndd  wwhheetthheerr  aallll  ccrriitteerriiaa  aarree  ggiivveenn  eeqquuaall  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
  
11..  TTiieerr  OOnnee  --  RReeqquueesstt  FFoorr  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  
  
TThhee  rreeqquueesstt  ffoorr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  sshhoouulldd  bbrrooaaddllyy  ddeeffiinnee  tthhee  sseerrvviiccee  tthhaatt  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrraacctt..  WWiitthhoouutt  
ddeettaaiilliinngg  tthhee  ““ssccooppee  ooff  wwoorrkk,,””  tthhee  RRFFQQ  sshhoouulldd,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  ssttaattee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  hhoouusseehhoollddss  ttoo  bbee  sseerrvveedd,,  
wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  hhoouusseehhoollddss  aarree  ccuurrbb--sseerrvviicceedd,,  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  rreeqquuiirreedd  sseerrvviiccee,,  mmaannuuaall  oorr  aauuttoommaatteedd  
sseerrvviiccee,,  ddiissppoossaall  oorr  pprroocceessssiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss,,  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  iissssuueess,,  aanndd  aannyy  rreeqquuiirreemmeennttss  ttoo  mmeeeett  wwaassttee  
rreedduuccttiioonn//rreeccyycclliinngg  ppeerrcceennttaaggeess  aanndd  ootthheerr  iissssuueess  tthhaatt  ddeessccrriibbee  tthhee  rreeqquuiirreedd  sseerrvviiccee..  
  
WWiitthh  tthhee  RRFFQQ,,  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  eessttaabblliisshheess  iittss  bbaassee  ccoonnttrraaccttoorr  rreeqquuiirreemmeennttss..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  rreessppoonnssee  ttoo  
tthhee  RRFFQQ  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  iittss  aabbiilliittyy  ttoo  sseerrvvee..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ffaaccttoorrss  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  RRFFQQ::  
  
••  CCoorrppoorraattee  ffiinnaanncciiaall  aabbiilliittyy  --  TThhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  vveerriiffyy  tthhaatt  tthhee  pprrooppoosseerr  hhaass  ssuuffffiicciieenntt  

ffiinnaanncciiaall  ssttrreennggtthh  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eennttiirree  tteerrmm  ooff  tthhee  
ccoonnttrraacctt..  

  
••  EExxppeerriieennccee  pprroovviiddiinngg  lliikkee  sseerrvviicceess  --  TThhee  mmuunniicciippaalliittyy  mmaayy  nnoott  wwiisshh  ttoo  rriisskk  ccoonnttrraaccttiinngg  wwiitthh  aann  

iinneexxppeerriieenncceedd  ccoommppaannyy..  SSttaarrtt--uupp  ccoommppaanniieess  aarree  nnoott  lliikkeellyy  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  rreecceeiivviinngg  mmuunniicciippaall  ccoonnttrraaccttss..  
MMoosstt  mmuunniicciippaalliittiieess  pprreeffeerr  ttoo  hhaavvee  ccoonnttrraaccttoorrss  tthhaatt  hhaavvee  eexxppeerriieennccee  pprroovviiddiinngg  ssiimmiillaarr  sseerrvviicceess  aanndd  aa  ggoooodd  
ttrraacckk  rreeccoorrdd  wwiitthh  ffaavvoorraabbllee  rreeffeerreenncceess..    

  
••  BBoonnddiinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  --  BBeeccaauussee  ooff  tthhee  eessccaallaattiinngg  lliiaabbiilliittiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aallll  ttyyppeess  ooff  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt,,  

mmuunniicciippaalliittiieess  aarree  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  bboonnddiinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorrss..  IInn  tthhee  mmiidd--11998800ss,,  aa  ttyyppiiccaall  
mmuunniicciippaall  bboonnddiinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  aa  ssoolliidd  wwaassttee  sseerrvviicceess  ccoonnttrraacctt  wwaass  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$22,,000000,,000000..  TTooddaayy,,  aa  
$$1100,,000000,,000000  bboonnddiinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  iiss  ccoommmmoonn..  TThhee  hhiigghh  bboonnddiinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  ssoommeettiimmeess  eelliimmiinnaatteess  
eexxcceelllleenntt  pprroossppeeccttiivvee  bbiiddddeerrss  ffrroomm  tthhee  pprroocceessss..  

  
••  LLeeggaall  eennccuummbbrraanncceess  --  CCiittiieess  nneeeedd  ttoo  kknnooww  wwiitthh  wwhhoomm  tthheeyy  aarree  ddooiinngg  bbuussiinneessss..  AArree  tthheerree  aannyy  rreecceenntt  

ffiinnaanncciiaall  oorr  cchhaarraacctteerr  iissssuueess  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ccoommppaannyy  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  aa  ccoouurrtt  ooff  llaaww??  TThheerree  

                                                                                                            
1133    TThhiiss  pprroocceessss  ccaann  iinnvvoollvvee  aasssseessssiinngg  ssuucchh  mmaatttteerrss  aass  lleeggaall  eennccuummbbrraanncceess  ooff  tthhee  ffiirrmm,,  iinnddeemmnniiffiiccaattiioonnss,,  iinnssuurraabbiilliittyy,,  ccoonnddiittiioonn  ooff  fflleeeett,,  
eexxppeerriieennccee  iinn  pprroovviiddiinngg  lliikkee  sseerrvviicceess,,  rreeccoorrddkkeeeeppiinngg  aanndd  rreeppoorrttiinngg  ccaappaabbiilliittiieess,,  aaccccoouunnttiinngg  pprraaccttiicceess,,  aanndd  ccoommppllaaiinntt  rreessoolluuttiioonn..  
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sshhoouulldd  bbee  aa  lliimmiitt  ttoo  tthhiiss  ttyyppee  ooff  ssccrruuttiinnyy,,  hhoowweevveerr,,  aanndd  mmoosstt  lleeggaall  iissssuueess  tthhaatt  aarree  oovveerr  ffiivvee  yyeeaarrss  oolldd  sshhoouulldd  
hhaavvee  nnoo  bbeeaarriinngg  oonn  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  aabbiilliittyy  ttoo  sseerrvvee..  

  
••  IInnddeemmnniiffiiccaattiioonnss  --  MMuunniicciippaalliittiieess  mmaayy  ssoommeettiimmeess  rreeqquuiirree  iinnddeemmnniiffiiccaattiioonnss  ffoorr  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss,,  

SSuuppeerrffuunndd,,  oorr  ootthheerr  mmaatttteerrss..  MMaannyy  ppootteennttiiaall  bbiiddddeerrss  wwoouulldd  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  ooffffeerr  ssuucchh  iinnddeemmnniiffiiccaattiioonn..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  aasscceerrttaaiinn  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  pprrooppoosseerr  ttoo  ssttaanndd  bbeehhiinndd  tthhee  
iinnddeemmnniiffiiccaattiioonn..  

    
••  LLooccaall  aanndd  ssttaattee  rreeqquuiirreemmeennttss  --  AAnnyy  rreeqquuiirreedd  nnoonnccoolllluussiioonn  aaggrreeeemmeennttss,,  eeqquuaall--ooppppoorrttuunniittyy  eemmppllooyymmeenntt  

ssttaatteemmeennttss,,  aanndd  ssoo  oonn,,  sshhoouulldd  bbee  pprroovviiddeedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  RRFFQQ  pprroocceessss..    
  
••  IInnssuurraabbiilliittyy  --  SSoommee  rreeffuussee  hhaauulleerrss  ((bbootthh  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee))  hhaavvee  bbeeeenn  sshhuutt  ddoowwnn  bbyy  llooccaall  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  

ooffffiicciiaallss  bbeeccaauussee  ooff  ppoooorr  ttrraaffffiicc  rreeccoorrddss,,  oovveerrwweeiigghhtt  cciittaattiioonnss,,  mmeecchhaanniiccaall  ddeeffiicciieenncciieess,,  eettcc..  
  
••  WWoorrkkeerrss  ccoommppeennssaattiioonn  iissssuueess  --  WWhhaatt  iiss  tthhee  ccoommppaannyy''ss  wwoorrkkeerrss  ccoommppeennssaattiioonn  eexxppeerriieennccee--mmooddiiffiiccaattiioonn  

rraattiinngg??  DDooeess  iitt  hhaavvee  wwoorrkkeerr--ssaaffeettyy  ttrraaiinniinngg??  WWoorrkkeerrss  ccoommppeennssaattiioonn  rraattiinnggss  ccaann  hhaavvee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  eeffffeecctt  oonn  
sseerrvviiccee  ffeeeess..  

  
••  LLaabboorr  iissssuueess  --  TThhiiss  iinncclluuddeess  uunniioonn  aanndd  nnoonn--uunniioonn  eemmppllooyyeeee  llaawwssuuiittss,,  ffoorr  eexxaammppllee..  DDooeess  tthhee  ccoommppaannyy  hhaavvee  

aa  ggoooodd  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  iittss  eemmppllooyyeeeess??  
  
••  CCoonnddiittiioonn  ooff  fflleeeett  --  RReeppaaiirr  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  rreeccoorrddss  ooff  aallll  vveehhiicclleess  ttoo  bbee  uusseedd  iinn  tthhee  cciittyy  sshhoouulldd  bbee  aavvaaiillaabbllee  

ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  bbyy  tthhee  cciittyy  oorr  aann  aaggeenntt  ooff  tthhee  cciittyy..  
  
••  RReeccoorrdd  kkeeeeppiinngg//rreeppoorrttiinngg  aabbiilliittyy  --  WWiitthh  tthhee  iinntteennssee  ssccrruuttiinnyy  ooff  aallll  wwaassttee--rreellaatteedd  sseerrvviicceess,,  iitt  iiss  aa  ggoooodd  iiddeeaa  

ttoo  hhaavvee  aa  ccoonnttrraaccttoorr  tthhaatt  kkeeeeppss  mmeettiiccuulloouuss,,  tthhoorroouugghh  rreeccoorrddss..    
  
••  AAccccoouunnttiinngg  pprraaccttiicceess  --  TThhee  ccoommppaannyy''ss  aaccccoouunnttiinngg  pprraaccttiicceess  aarree  ooff  lliittttllee  ddiirreecctt  ccoonncceerrnn  ttoo  tthhee  llooccaall  

ggoovveerrnnmmeenntt,,  ssiinnccee  tthhee  iinniittiiaall  sseerrvviiccee  ffeeee  iiss  ccoommppeettiittiivveellyy  ddeetteerrmmiinneedd  aanndd  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ffeeee--aaddjjuussttmmeenntt  
pprroocceedduurree  sshhoouulldd  bbee  eessttaabblliisshheedd  bbyy  ccoonnttrraacctt..  AAccccoouunnttiinngg  pprriinncciipplleess  aarree  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  wwhheerree  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  
iiss  ffoorrcceedd  ttoo  wwoorrkk  aass  aa  qquuaassii--uuttiilliittyy,,  oonn  aa  ccoosstt--pplluuss  bbaassiiss..  WWhheerree  ffrraanncchhiissee--ffeeee  ppaayymmeennttss  aarree  ccoonncceerrnneedd,,  llooccaall  
ggoovveerrnnmmeennttss  sshhoouulldd  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  aaffffiirrmm  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  ccaallccuullaattiioonn..  

  
••  CCoommppllaaiinntt--rreessoolluuttiioonn  pprroocceedduurree  --  AA  ddeemmoonnssttrraabbllee  mmeetthhoodd  ooff  ffiieellddiinngg  aanndd  rreessoollvviinngg  sseerrvviiccee  ccoommppllaaiinnttss  

sshhoouulldd  bbee  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  RRFFQQ..    
  
RRFFQQ  rreessppoonnsseess  sshhoouulldd  bbee  rreevviieewweedd,,  eevvaalluuaatteedd,,  aanndd  rraannkkeedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ccrriitteerriiaa  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  
llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt..  FFoorr  eexxaammppllee,,  rreessppoonnsseess  mmiigghhtt  bbee  rraannkkeedd  aalloonngg  aa  ccoonnttiinnuuuumm  ffrroomm  eexxcceelllleenntt  ttoo  iinnaaddeeqquuaattee..  OOnnee  
mmeetthhoodd  iiss  ttoo  ggiivvee  eeaacchh  rraannkkiinngg  aa  nnuummeerriiccaall  mmuullttiipplliieerr  tthhaatt  iiss  uusseedd  aass  aa  bbaassiiss  ffoorr  aaddjjuussttiinngg  ccoosstt  bbiiddss  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  
aaccccoouunntt  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy  aanndd  ootthheerr  ppeerrffoorrmmaannccee  cchhaarraacctteerriissttiiccss..  WWhheetthheerr  aa  cciittyy  uusseess  aa  mmuullttiipplliieerr  aanndd  hhooww  tthhaatt  
mmuullttiipplliieerr  iiss  sseett  wwiillll  ddeeppeenndd  uuppoonn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  tthhaatt  aa  cciittyy  ppllaacceess  oonn  ccoosstt  rreellaattiivvee  ttoo  ootthheerr  eevvaalluuaattiioonn  ccrriitteerriiaa  
((sseeee  bbooxx  iinnsseerrtt,,  ffoorr  eexxaammppllee))..  
  
TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhiiss  rraannkkiinngg  wwiillll  bbee  ddeemmoonnssttrraatteedd  llaatteerr..  OOnnllyy  tthhoossee  rreessppoonnddeennttss  jjuuddggeedd  aaddeeqquuaattee,,  ggoooodd  oorr  
eexxcceelllleenntt  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  aann  iinnvviittaattiioonn  ttoo  bbiidd..    
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22..  TTiieerr  TTwwoo  --  RReeqquueesstt  FFoorr  BBiiddss  
  
TThhee  rreeqquueesstt  ffoorr  bbiiddss  iiss  eexxtteennddeedd  oonnllyy  ttoo  tthhoossee  ccoommppaanniieess  tthhaatt  qquuaalliiffyy  tthhrroouugghh  tthhee  RRFFQQ  pprroocceessss..  IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  
tthhee  RRFFBB  ddooccuummeenntt  wwiillll  bbee  aa  ssiinnggllee  ppaaggee,,  ffiillll--iinn--tthhee--bbllaannkk  qquuoottaattiioonn  ooff  pprriicceess  ffoorr  tthhee  rreeqquuiirreedd  sseerrvviicceess  ((sseeee  
AAppppeennddiicceess  IIIIaa  aanndd  IIIIbb))..  UUssiinngg  tthhiiss  ffoorrmmaatt,,  tthhee  pprriicceess  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  eeaacchh  rreessppoonnddeenntt  ccaann  bbee  ccoommppaarreedd..  
  
BB..  SSeelleeccttiinngg  tthhee  WWiinnnneerr  
  
TThhee  mmeetthhoodd  ooff  sseelleeccttiinngg  tthhee  wwiinnnniinngg  ccoonnttrraaccttoorr  mmuusstt  bbee  cclleeaarrllyy  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  RRFFQQ..  TThhee  ssiimmpplleesstt  mmeetthhoodd  ooff  
sseelleeccttiioonn  wwoouulldd  bbee  ttoo  aacccceepptt  pprriiccee  qquuoottaattiioonnss  ffrroomm  qquuaalliiffiieedd  bbiiddddeerrss,,  sseelleecctt  tthhee  llooww  bbiiddddeerr,,  aanndd  nneeggoottiiaattee  aa  
ccoonnttrraacctt..    
  

TThheerree  aarree,,  hhoowweevveerr,,  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  ootthheerr  tthhaann  pprriiccee  
tthhaatt  mmaayy  bbee  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt..  
AAlltthhoouugghh  tthheeyy  mmaayy  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  aass  qquuaalliiffyyiinngg  
ccoonnddiittiioonnss,,  aa  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaayy  cchhoooossee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  
cceerrttaaiinn  pprrooppoossaall  iissssuueess  tthhaatt  aarree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  qquuaannttiiffyy..  
HHeerree  aarree  aa  ffeeww  ssuubbjjeeccttiivvee  iissssuueess  tthhaatt  aarree  ccoommmmoonnllyy  
pprreesseenntteedd::  
  
••  LLooccaall  ttrruucckk  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  yyaarrdd  
••  CCoommppaannyy  sseerrvveess  nneeiigghhbboorriinngg  ccoommmmuunniittiieess  
••  LLooccaall  oowwnneerr//mmaannaaggeemmeenntt  
••  AAppppeeaarraannccee  aanndd  ccoonnddiittiioonn  ooff  fflleeeett  aanndd  ffaacciilliittiieess  
••  LLooccaall  ccoonnttrrooll  ooff  ddiissppoossaall  ssiittee  
••  LLooccaall  ccoonnttrrooll  ooff  rreeccyycclliinngg//ttrraannssffeerr  ssttaattiioonn  

  
TThheessee  aarree  aa  ffeeww  ooff  mmaannyy  iissssuueess  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  ooff  iimmppoorrttaannccee  ttoo  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy..  IItt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  aassssiiggnn  aa  ddoollllaarr  
vvaalluuee  ttoo  tthheessee  ffaaccttoorrss,,  bbuutt  tthhee  cciittyy  mmaayy  wwiisshh  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthheessee  aanndd  ootthheerr  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  rraannkkiinngg  ooff  tthhee  RRFFQQss..  
  
HHeerree  iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  hhooww  tthhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  mmiigghhtt  wwoorrkk::1144    

  
11..  CCoommppaannyy  AA  rreecceeiivveess  aann  ““eexxcceelllleenntt””  rraannkkiinngg  oonn  iittss  RRFFQQ  aanndd  iiss  aassssiiggnneedd  aa  00..99  nnuummeerriicc  vvaalluuee..  CCoommppaannyy  AA''ss  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  eexxcceelllleenntt  bbeeccaauussee  iitt  mmeeeettss  oorr  eexxcceeeeddss  aallll  ooff  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  ccrriitteerriiaa  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  
cciittyy..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ccoommppaannyy  oowwnnss  aanndd  ooppeerraatteess  aa  llooccaall  rreeccyycclliinngg  cceenntteerr  aanndd  ttrraannssffeerr  ssttaattiioonn..  TThhee  ccoommppaannyy  aallssoo  
sseerrvveess  ttwwoo  nneeiigghhbboorriinngg  cciittiieess,,  aanndd  tthhee  oowwnneerr  aanndd  ggeenneerraall  mmaannaaggeerr  lliivvee  nneeaarrbbyy..    

    
22..  CCoommppaannyy  BB  rreecceeiivveess  aa  ““ggoooodd””  rraannkkiinngg  aanndd  iiss  aassssiiggnneedd  aa  11..00  nnuummeerriicc  rraattiinngg..  CCoommppaannyy  BB  rreecceeiivveedd  aa  ““ggoooodd””  rraattiinngg  

bbeeccaauussee  iitt  mmeett  aallll  ooff  tthhee  cciittyy''ss  qquuaalliiffyyiinngg  ccrriitteerriiaa..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ccoommppaannyy  hhaass  aa  rreeppuuttaattiioonn  ffoorr  pprroovviiddiinngg  eexxcceelllleenntt  
sseerrvviiccee,,  ddeemmoonnssttrraatteess  ssttrroonngg  ccoorrppoorraattee  ffiinnaanncciiaall  aabbiilliittyy,,  aanndd  bbooaassttss  aa  vveerryy  llooww  wwoorrkkeerrss  ccoommppeennssaattiioonn  eexxppeerriieennccee--
mmooddiiffiiccaattiioonn  rraattiinngg..    

    
33..  CCoommppaannyy  CC  iiss  ggiivveenn  aann  ““aaddeeqquuaattee””  rraattiinngg  aanndd  rreecceeiivveess  aa  11..11  nnuummeerriicc  vvaalluuee..  IInn  iittss  RRFFQQ  rreessppoonnssee,,  ccoommppaannyy  CC  

ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhaatt  iitt  iiss  aabbllee  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  cciittyy''ss  bbaassiicc  rreeqquuiirreemmeennttss..  
    
44..  CCoommppaanniieess  DD,,  EE,,  aanndd  FF  ffaaiill  ttoo  mmeeeett  tthhee  tthhrreesshhoolldd  ccrriitteerriiaa  aanndd  aarree  eelliimmiinnaatteedd  ffrroomm  tthhee  pprroocceessss..    
    
55..  TThhee  cciittyy  nnooww  rreeqquueessttss  bbiiddss  ffrroomm  ccoommppaanniieess  AA,,  BB,,  aanndd  CC..    
    
66..  CCoommppaannyy  AA  bbiiddss  $$1111..7755  ××  00..99  qquuaalliittyy  rraattiinngg  ==  $$1100..5588  ((rreepprreesseennttss  ““wweeiigghhtteedd  ccoosstt””  aass  ppeerrcceeiivveedd  bbyy  tthhee  cciittyy))  
    

                                                                                                            
1144    IItt  iiss  ttyyppiiccaall  ttoo  hhaavvee  aa  2200––2255  ppeerrcceenntt  rraannggee  bbeettwweeeenn  tthhee  lloowweesstt  aanndd  hhiigghheesstt  bbiiddddeerrss..  TThhee  nnuummeerriicc  rraannggee  ooff  00..99  ttoo  11..11  uusseedd  iinn  tthhiiss  
eexxaammppllee  mmaakkeess  iitt  ppoossssiibbllee  ttoo  aattttrriibbuuttee  ssppeecciiffiicc  vvaalluuee  ttoo  ffaaccttoorrss  ((ootthheerr  tthhaann  pprriiccee))  tthhaatt  aarree  ccoonnttaaiinneedd  iinn  eeaacchh  rreessppoonnssee..  AAlltthhoouugghh  tthhiiss  
mmeetthhoodd  iiss  ssttiillll  ssoommeewwhhaatt  ssuubbjjeeccttiivvee,,  iitt  iiss  ffaarr  bbeetttteerr  tthhaann  pprroovviiddiinngg  nnoo  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  aassppeecctt  ooff  tthhee  sseerrvviiccee  pprrooppoossaall..  TThhiiss  
ttyyppee  ooff  pprroocceedduurree  pprroovviiddeess  aa  ssoolliidd  rraattiioonnaallee  ffoorr  nnoonnmmoonneettaarryy  ffaaccttoorrss..  

PPeerrffoorrmmaannccee  MMuullttiipplliieerr::  EExxaammppllee  
  
••  EExxcceelllleenntt  QQuuaalliittyy  RRaattiinngg  ==  00..99  
    
••  GGoooodd  QQuuaalliittyy  RRaattiinngg  ==  11..00  
    
••  AAddeeqquuaattee  QQuuaalliittyy  RRaattiinngg  ==  11..11  
    
••  IInnaaddeeqquuaattee  QQuuaalliittyy  RRaattiinngg  ==  00  
  
NNoottee::  TThhee  eeffffeecctt  ooff  uussiinngg  rraannkkiinngg  mmuullttiipplliieerrss  iiss  ttoo  
aaddjjuusstt  uuppwwaarrddllyy  tthhee  ccoossttss  ooff  aa  bbiiddddeerr  rreecceeiivviinngg  aa  
llooww--qquuaalliittyy  rraannkkiinngg,,  wwhhiillee  rreedduucciinngg  tthhee  nneett  bbiidd  ooff  aa  
bbiiddddeerr  rreecceeiivviinngg  aann  eexxcceelllleenntt--qquuaalliittyy  rraannkkiinngg..  



SSOOLLIIDD  WWAASSTTEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  PPRRIIVVAATTIIZZAATTIIOONN    1133

77..  CCoommppaannyy  BB  bbiiddss  $$1100..5500  ××  11..00  qquuaalliittyy  rraattiinngg  ==  $$1100..5500  ((BBeesstt  BBiidd))  
    
88..  CCoommppaannyy  CC  bbiiddss  $$1100..0000  ××  11..11  qquuaalliittyy  rraattiinngg  ==  $$1111..0000  
    

AAfftteerr  aassssiiggnnmmeenntt  ooff  wweeiigghhtteedd  vvaalluuee  ttoo  tthhee  ccoommppaannyy''ss  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  mmuullttiipplliiccaattiioonn  bbyy  tthhee  bbiidd  aammoouunntt,,  tthhee  
cciittyy  sshhoouulldd  aatttteemmpptt  ttoo  nneeggoottiiaattee  aa  sseerrvviiccee  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  ccoommppaannyy  BB..  
  
TThhiiss  pprroocceedduurree  iiss  nnoott  bbuulllleett--pprrooooff..  HHoowweevveerr,,  iitt  ddooeess  pprroovviiddee  aa  cclleeaarr  pprroocceessss  ffoorr  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss  wwhhoo  wwaanntt  ttoo  
aavvooiidd  tthhee  qquuaaggmmiirree  ooff  aa  mmuuddddlleedd,,  ssoommeettiimmeess  iinneexxpplliiccaabbllee  cchhooiiccee  ooff  ccoonnttrraaccttoorrss——aa  cchhooiiccee  tthhaatt  ccaann  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  
lloobbbbyyiinngg,,  sseennssaattiioonnaalliissmm,,  aanndd  sseennttiimmeennttaalliittyy..  TThhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ccaann  mmaakkee  tthhee  pprroocceessss  cclleeaann,,  ssiimmppllee  aanndd  ffaaiirr  
bbyy  eessttaabblliisshhiinngg  tthheessee  ccrriitteerriiaa  aatt  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  pprroocceessss..  
  
CC..  CCoonnttrraacctt  NNeeggoottiiaattiioonn  aanndd  FFeeaattuurreess  
  
TThhee  hhaarrdd  wwoorrkk  rreeaallllyy  bbeeggiinnss  aafftteerr  tthhee  ssuucccceessssffuull  pprrooppoosseerr  hhaass  bbeeeenn  sseelleecctteedd  tthhrroouugghh  tthhee  RRFFQQ//RRFFBB  pprroocceessss..  TThhee  
aaiimm  iinn  ccoonnttrraacctt  nneeggoottiiaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ttoo  eessttaabblliisshh  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwhheerreebbyy  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaaiinnttaaiinnss  nneeeeddeedd  
ccoonnttrrooll  oovveerr  iittss  wwaassttee  ssttrreeaamm,,  rreessiiddeennttss  aarree  aassssuurreedd  llooww--ccoosstt//hhiigghh--qquuaalliittyy  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviicceess,,  aanndd  tthhee  
pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorr  iiss  aabbllee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  pprrooffiittaabbllee  bbuussiinneessss..  
  
UU..SS..  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  wwaassttee--sseerrvviiccee  pprriivvaattiizzaattiioonn  uunnddeerrssccoorreess  tthhee  ccrriittiiccaall  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  pprroocceessss  
aanndd  ccoonnttrraacctt  pprroovviissiioonnss..  TThhee  ccoonnttrraacctt  ddooccuummeenntt  iiss  tthhee  cceenntteerrppiieeccee  ooff  tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  pprroocceessss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  
SSttaatteess  ((sseeee  AAppppeennddiixx  II))..  IItt  iiss,,  iinn  eesssseennccee,,  tthhee  ““BBiibbllee””  ooff  aannyy  pprriivvaattiizzaattiioonn  eeffffoorrtt::  aa  ppoooorrllyy  ccoonnssttrruucctteedd  ccoonnttrraacctt  
ccaann  rreessuulltt  iinn  ppoooorr  ccoonnttrraaccttoorr  ppeerrffoorrmmaannccee,,  ccoonnffuussiioonn  oovveerr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  aanndd  ootthheerr  iinneeffffiicciieenncciieess..  BBeeffoorree  llooccaall  
ggoovveerrnnmmeennttss  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  tthheeyy  mmuusstt,,  aass  oonnee  ccoommmmeennttaattoorr  ppuutt  iitt,,  ““ddoo  tthheeiirr  hhoommeewwoorrkk..””  
  
TThhee  ccoonnttrraacctt  sshhoouulldd  iinncclluuddee  sseevveerraall  ccrriittiiccaall  eelleemmeennttss..  TThheessee  iinncclluuddee::  
  

••  AA  cclleeaarr  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  ssccooppee  ooff  wwoorrkk  rreeqquuiirreedd..  WWaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  iinnvvoollvveess  aann  aarrrraayy  ooff  ddiiffffeerreenntt  sseerrvviicceess..  
SSuucccceessssffuull  pprriivvaattiizzaattiioonn  rreeqquuiirreess  tthhaatt  oonnee  ddeeffiinnee  wwhhiicchh  ooff  tthheessee  sseerrvviicceess  wwiillll  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  
sseeccttoorr..  

    

••  AA  ddeeffiinniittiioonn  ooff  mmiinniimmuumm  sseerrvviiccee  rreeqquuiirreemmeennttss..  OOnnccee  tthhee  ssccooppee  ooff  sseerrvviiccee  iiss  ddeeffiinneedd,,  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss  nneeeedd  
ttoo  cclleeaarrllyy  ddeeffiinnee  mmiinniimmuumm  sseerrvviiccee--lleevveell  rreeqquuiirreemmeennttss..  TThhiiss  iinncclluuddeess  ssuucchh  mmaatttteerrss  aass  ffrreeqquueennccyy  ooff  ccoolllleeccttiioonn,,  
ppeerrmmiitttteedd  hhoouurrss  ooff  ooppeerraattiioonn,,  iinnssuurraannccee  aanndd  bboonnddiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss,,  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  rreessttrriiccttiioonnss,,  ppeerrmmiissssiibbllee  
sseerrvviiccee  ccoommppllaaiinntt  lleevveellss,,  aanndd  ootthheerr  bbaassiicc  sseerrvviiccee  ppaarraammeetteerrss..  

    

••  AA  ddeessccrriippttiioonn  ooff  rriisskk,,  rraattee,,  aanndd  tteerrmmiinnaattiioonn  pprroovviissiioonnss..    
  
11..  SSeerrvviiccee  LLeevveellss  
  
DDeeffiinniinngg  sseerrvviiccee  lleevveellss  iinnvvoollvveess  aa  nnuummbbeerr  ooff  vvaarriiaabblleess  ((sseeee  TTaabbllee  44))..  TThhee  ccoonnttrraacctt  sshhoouulldd  aallssoo  cclleeaarrllyy  ssttaattee  tthhee  
rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  aanndd  tthhee  cciittyy  ((oorr  ccoouunnttyy)),,  pprroovviissiioonnss  ffoorr  aallllooccaattiinngg  rriisskk,,  ddeetteerrmmiinniinngg  rraattee  
cchhaannggeess,,  aanndd  sseeccuurriinngg  gguuaarraanntteeeess  tthhaatt  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  oobbttaaiinn  tthhee  ddeessiirreedd  sseerrvviiccee  ((sseeee  TTaabbllee  55))..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TTaabbllee  44::  SSeerrvviiccee  LLeevveell  VVaarriiaabblleess  
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CCuussttoommeerr  IIssssuueess  EEqquuiippmmeenntt  IIssssuueess  CCoommmmuunniittyy  IIssssuueess  CCoonnttrraacctt  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
IIssssuueess  

••  CCuussttoommeerr  eedduuccaattiioonn  
rreeqquuiirreemmeennttss  

••  UUnniivveerrssee  ooff  ccuussttoommeerrss  
ccoovveerreedd  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrraacctt  
sseerrvviiccee  

••  MMaatteerriiaallss  ttaarrggeetteedd  ffoorr  
rreeccyycclliinngg  

••  SSeerrvviiccee--qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  
••  HHaannddlliinngg  ooff  bbuullkkyy  ggooooddss  
••  HHoouurrss  ooff  ccoolllleeccttiioonn  
••  CCoolllleeccttiioonn  sscchheedduulleess  
••  SSppeecciiaall  sseerrvviiccee  nneeeeddss  ((ffoorr  

eexxaammppllee,,  hhaannddiiccaappppeedd))    

••  LLeevveell  ooff  sseerrvviiccee  
aauuttoommaattiioonn  
ddeessiirreedd  

••  SSttoorraaggee//ccoolllleecc--
ttiioonn  ccoonnttaaiinneerr  
ssppeeccss  ((ggeenneerraall  
ppeerrffoorrmmaannccee  
ssppeeccss))  

••  BBaassiicc  ssaaffeettyy  
rreeqquuiirreemmeennttss  

••  LLiitttteerr  aabbaatteemmeenntt  
rreeqquuiirreemmeennttss  

••  TTrruucckk  oorr  
eeqquuiippmmeenntt  
aappppeeaarraannccee  

••  NNooiissee  mmiittiiggaattiioonn  
rreeqquuiirreemmeennttss  

••  SSppeecciiaall  ccoolllleeccttiioonn  
eevveennttss  

••  LLeennggtthh  ooff  tthhee  
ccoonnttrraacctt  aanndd  aannyy  
rreenneewwaall  ccoonnddiittiioonnss  

••  DDiissppoossaall  ssiittee  
ddeessiiggnnaattiioonnss  

••  CCoonnttrraaccttoorr  rroollee  iinn  
mmaatteerriiaallss  mmaarrkkeettiinngg  

••  MMoonniittoorriinngg  
rreeqquuiirreemmeennttss  ((ii..ee..,,  
aannnnuuaall  rreeppoorrttss  aanndd  
aauuddiittss))  

••  BBiilllliinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  

  
TTaabbllee  55::  RRiisskk,,  RRaattee,,  aanndd  SSeeccuurriittyy  CCoonnttrraacctt  PPrroovviissiioonnss  
••  CCeerrttiiffiiccaatteess  ooff  iinnssuurraannccee  wwiitthh  llaanngguuaaggee  ssppeecciiffyyiinngg  ccoovveerraaggee  aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthhee  ccoonnttrraacctt  sseerrvviicceess;;  
••  DDeeffiinneedd  mmiinniimmuumm  ffiinnaanncciiaall  rraattiinnggss  ooff  aacccceeppttaabbllee  iinnssuurreerrss;;  
••  CCoonnttrraaccttoorr  bbeeiinngg  ssppeecciiffiiccaallllyy  nnaammeedd  oonn  iinnssuurraannccee  cceerrttiiffiiccaattee;;  
••  LLooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  bbeeiinngg  nnaammeedd  aass  tthhee  aaddddiittiioonnaall  iinnssuurreedd;;  
••  IInncclluussiioonn  ooff  ccoonnttrraacctt  nnuummbbeerr  aanndd  ttiittllee  oonn  iinnssuurraannccee  cceerrttiiffiiccaattee;;  
••  FFuullll  iinnssuurraannccee  ppaayymmeenntt,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ccoonnttrraaccttoorr  ccoovveerraaggee  iiss  nnoott  ccaanncceelleedd  ffoorr  nnoonnppaayymmeenntt;;  
••  NNoottiiccee  ooff  iinnssuurraannccee  ccaanncceellllaattiioonn,,  ttoo  bbee  sseenntt  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt;;  
••  SSeeppaarraattee  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ppaayymmeenntt  bboonnddss,,  wwiitthh  llaanngguuaaggee  rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn''ss  lleeggaall  ddeeppaarrttmmeenntt;;  
••  LLaanngguuaaggee  ddeeffiinniinngg  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  lloossss  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess;;  
••  HHoolldd--hhaarrmmlleessss  aaggrreeeemmeennttss;;  
••  AApppprroovvaall  ffoorr  ttrraannssffeerr  ooff  oowwnneerrsshhiipp;;  
••  PPrroovviissiioonnss  ffoorr  tteerrmmiinnaattiinngg  oorr  ccaanncceelliinngg  aaggrreeeemmeenntt  iinn  ccaassee  ooff  ccoonnttrraaccttoorr  ddeeffaauulltt;;  
••  FFoorrmmuullaa  ffoorr  ppeerriiooddiicc  rraattee  aaddjjuussttmmeenntt  pprroocceedduurree..  

  
SSoouurrccee::  PPTTII,,  IInncc..,,  GGuuiiddee  ttoo  SSoolliidd  WWaassttee  CCoommppeettiittiivvee  SSeerrvviiccee  DDeelliivveerryy;;  aanndd  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn..  
  

22..  IIssssuueess  ooff  CCoosstt  aanndd  PPrriiccee  
  
PPuubblliicc  ooffffiicciiaallss  sshhoouulldd  nnoott  ccoonnffuussee  iissssuueess  ooff  ccoosstt  aanndd  pprriiccee..  TThhee  pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  iinntteerrnnaall  ccoosstt  ooff  sseerrvviiccee  
ddeelliivveerryy  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ooff  ccoonncceerrnn  ttoo  cciittyy  aanndd  ccoouunnttyy  ooffffiicciiaallss..  GGoooodd  ccoonnttrraaccttoorrss  aarree  ccoonnssttaannttllyy  sseeeekkiinngg  wwaayyss  ttoo  
mmaaiinnttaaiinn  oorr  iinnccrreeaassee  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy  wwhhiillee  rreedduucciinngg  tthheeiirr  ccoosstt  ooff  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..  TThhiiss  pprroocceessss,,  ooff  ccoouurrssee,,  wwiillll  
mmaakkee  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  mmoorree  pprrooffiittaabbllee;;  tthhiiss  iiss,,  iinn  ffaacctt,,  tthheeiirr  ggooaall..  AA  kkeeyy  ppuurrppoossee  ooff  ccoommppeettiittiivvee  ccoonnttrraaccttiinngg  iiss  ttoo  
hhaarrnneessss  tthhee  iinncceennttiivveess  pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorrss  hhaavvee  ttoo  pprroovviiddee  qquuaalliittyy  sseerrvviiccee  eeffffiicciieennttllyy  ((wwhhiillee  uussiinngg  ccoonnttrraacctt  
pprroovviissiioonnss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  qquuaalliittyy  sseerrvviiccee  iiss  cclleeaarrllyy  ddeeffiinneedd))..  
  
PPrriiccee,,  hhoowweevveerr,,  sshhoouulldd  bbee  ooff  ggrreeaatt  ccoonncceerrnn  ttoo  tthhee  cciittyy..  PPrriiccee  iiss  wwhhaatt  tthhee  cciittyy,,  iittss  rreessiiddeennttss,,  oorr  bbuussiinneesssseess  ppaayy  ffoorr  
tthhee  ssppeecciiffiieedd  sseerrvviiccee..  IIff  tthhee  pprriiccee  ooff  sseerrvviiccee  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  tthhrroouugghh  tthhee  ccoommppeettiittiivvee  bbiiddddiinngg  pprroocceessss  aanndd  mmaannaaggeedd  
tthhrroouugghh  aa  nneeggoottiiaatteedd  ccoonnttrraacctt,,  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  ccoossttss  sshhoouulldd  bbee  iirrrreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  cciittyy..  
  
CCoosstt  CCoonnttrrooll..  IInn  ggeenneerraall,,  iissssuueess  ooff  ccoonnttrroolllliinngg  ccoossttss  aarree  aann  iinntteerrnnaall  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  pprriivvaattee  ccoonnttrraaccttoorr..  UUnnddeerr  
nnoorrmmaall  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  ccoossttss  ooff  llaabboorr,,  vveehhiiccllee  mmaaiinntteennaannccee,,  iinnssuurraannccee,,  aanndd  ssoo  oonn,,  aarree  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  ccoommppaannyy  
mmaannaaggeerrss..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  aarree  uunnccoonnttrroollllaabbllee  ccoossttss  tthhaatt  ssoommeettiimmeess  ooccccuurr  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  cciittyy  sshhoouulldd  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  
rreeiimmbbuurrssee  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  aa  sshhoorrttaaggee  ooff  llaannddffiillll  ddiissppoossaall  ccaappaacciittyy  oorr  tthhee  ppaassssaaggee  ooff  aa  nneeww  
eennvviirroonnmmeennttaall  rreegguullaattiioonn  mmaayy  ccaauussee  aann  uunnffoorreesseeeenn  iinnccrreeaassee  iinn  ddiissppoossaall  ccoossttss..  DDeeppeennddiinngg  oonn  llooccaall  ccoonnddiittiioonnss,,  
ddiissppoossaall  ccoossttss  mmaayy  rraannggee  bbeettwweeeenn  2200  aanndd  5500  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  ttoottaall  ccoosstt  ooff  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..  AA  ssuuddddeenn  
““ssppiikkee””  iinn  ddiissppoossaall  ccoosstt  wwoouulldd  wwiippee  oouutt  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  pprrooffiitt  mmaarrggiinn  aanndd  ccaauussee  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  bbee  uunnaabbllee  ttoo  
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sseerrvviiccee  tthhee  ccoonnttrraacctt..  SSiimmiillaarrllyy,,  ccoosstt--ooff--lliivviinngg  aaddjjuussttmmeennttss  ((CCOOLLAA)),,  uussuuaallllyy  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  rreeggiioonnaall  
CCoonnssuummeerr  PPrriiccee  IInnddeexx  ((CCPPII)),,  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  cciittiieess  aannnnuuaallllyy..  
  
CCoosstt  ccoonnttrrooll  iiss  ggeenneerraallllyy  tthhee  ddoommaaiinn  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ssaavvee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  oorr  ssuuddddeenn  uunnccoonnttrroollllaabbllee  
iinnccrreeaasseess..  TThheessee  iissssuueess  sshhoouulldd  bbee  ccaarreeffuullllyy  oouuttlliinneedd  wwhheenn  nneeggoottiiaattiinngg  tthhee  sseerrvviiccee  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  tthhee  ssuucccceessssffuull  
bbiiddddeerr..  
  
PPrriiccee  CCoonnttrrooll..  GGeenneerraallllyy,,  pprriicciinngg  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  ppuubblliicc  sseeccttoorr  nneeggoottiiaattoorrss..  TThhee  pprriiccee  ffoorr  
sseerrvviiccee  iiss  ttyyppiiccaallllyy  sseett  tthhrroouugghh  tthhee  ccoommppeettiittiivvee  bbiiddddiinngg  pprroocceessss;;  iinnddeeeedd,,  tthhaatt  iiss  aa  cceennttrraall  ppuurrppoossee  ooff  tthhaatt  pprroocceessss..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  ppllaayyss  aann  aaddddiittiioonnaall  rroollee  iinn  eessttaabblliisshhiinngg  hhooww  aannyy  pprriiccee  cchhaannggeess  aarree  ttoo  ooccccuurr  dduurriinngg  tthhee  
dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  ((sseeee  AAppppeennddiixx  IIIIII))..  MMaannyy  ccoonnttrraaccttss  aallllooww  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  ppeettiittiioonn  tthhee  cciittyy  ((oorr  ccoouunnttyy))  
ffoorr  rraattee  aaddjjuussttmmeennttss  aannnnuuaallllyy..  RRaattee  aaddjjuussttmmeennttss  aarree  oofftteenn  ccaallccuullaatteedd  oonn  aa  ffoorrmmuullaa  tthhaatt  aalllloowwss  ffoorr  110000  ppeerrcceenntt  ooff  
ddiissppoossaall  ccoosstt  iinnccrreeaasseess  ((ttiipp  ffeeee  iinnccrreeaasseess  sseett  bbyy  llaannddffiillll  oorr  iinncciinneerraattoorr  ooppeerraattoorrss))  aanndd  aa  ssppeecciiffiieedd  ppeerrcceennttaaggee  
((uussuuaallllyy  8800  ttoo  110000  ppeerrcceenntt))  ooff  tthhee  rreeggiioonnaall  CCPPII  iinnccrreeaassee  ttoo  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  bbaassee  sseerrvviiccee  rraattee..  WWhhaatteevveerr  ffoorrmmuullaa  iiss  
uusseedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  cciittyy  oorr  ccoouunnttyy  ccoonnttrraaccttiinngg  ffoorr  sseerrvviiccee  sshhoouulldd  aatttteemmpptt  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  iinncceennttiivveess  ffoorr  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  
ccoonnttiinnuuoouussllyy  ttoo  sseeeekk  ffuurrtthheerr  sseerrvviiccee  eeffffiicciieenncciieess..  IIff  sseerrvviiccee  iiss  rreebbiidd  ppeerriiooddiiccaallllyy,,  tthhiiss  pprroocceessss  iittsseellff  mmaayy  mmaaiinnttaaiinn  
tthhee  nneecceessssaarryy  iinncceennttiivveess  ffoorr  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  sseeeekk  ttoo  eennhhaannccee  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  eeffffiicciieennttllyy  pprroovviiddee  ccoolllleeccttiioonn  
sseerrvviiccee..  IInn  ssoommee  iinnssttaanncceess,,  ssoommee  cciittiieess  aanndd  ccoouunnttiieess  mmaayy  aallllooww  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  ppeettiittiioonn  tthheemm  ffoorr  rraattee  
aaddjjuussttmmeennttss  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  uunnffoorreesseeeenn  eexxtteerrnnaall  cciirrccuummssttaanncceess,,  ssuucchh  aass  ffuueell  sshhoorrttaaggeess  oorr  llooccaall  llaannddffiillll  cclloossuurreess..  
  
IInn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  uunnnneecceessssaarryy  ddiissccrreeppaanncciieess  aatt  aa  llaatteerr  ttiimmee,,  iitt  iiss  bbeesstt  ttoo  eessttaabblliisshh  tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  rraattee  
aaddjjuussttmmeenntt  aatt  tthhee  oonnsseett  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt..  GGoooodd--ffaaiitthh  nneeggoottiiaattiioonnss  sshhoouulldd  pprroodduuccee  aa  ffoorrmmuullaaiicc  rraattee  aaddjjuussttmmeenntt  
pprroocceedduurree  tthhaatt  ssaattiissffiieess  bbootthh  tthhee  lleeggiittiimmaattee  bbuussiinneessss  ccoonncceerrnnss  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  aanndd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr..  
  
CCoonnttrraaccttoorr  RReeppoorrttiinngg  RReeqquuiirreemmeennttss..  TThhee  rreeppoorrttiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  vvaarryy  wwiiddeellyy..  MMaannyy  
cciittiieess,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  rreeqquuiirree  mmoonntthhllyy,,  qquuaarrtteerrllyy,,  oorr  aannnnuuaall  rreeppoorrttss  ffrroomm  tthheeiirr  ccoonnttrraaccttoorr..  IInn  ssoommee  ccaasseess,,  bbiimmoonntthhllyy  
rreeppoorrttss  aarree  rreeqquuiirreedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  bbiilllliinngg  ccyycclleess..  TThhee  ddeepptthh  aanndd  bbrreeaaddtthh  ooff  rreeppoorrttiinngg  mmaayy  vvaarryy  
wwiiddeellyy..  HHoowweevveerr,,  mmoosstt  rreeppoorrttss  rreeqquuiirree  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  bbuussiinneessss  aaccttiivviittiieess::  
  
••  ttoottaall  ttoonnnnaaggee  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  ddiissppoosseedd,,  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  ssoouurrccee  ((rreessiiddeennttiiaall,,  ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  iinndduussttrriiaall));;  
    
••  ttoottaall  ttoonnnnaaggee  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  rreeccyycclleedd,,  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  ssoouurrccee  ((rreessiiddeennttiiaall,,  ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  iinndduussttrriiaall))  aanndd  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  ttyyppee  ooff  mmaatteerriiaall  ddeessiiggnnaatteedd  ttoo  bbee  rreeccyycclleedd  oorr  ccoommppoosstteedd;;  
    
••  ddeessttiinnaattiioonn  aanndd  ddiissppoossaall  ssiittee  llooccaattiioonnss  ffoorr  aallll  ssoolliidd  wwaassttee  ddiissppoosseedd  aanndd  rreeccyycclleedd;;  
    
••  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  aaccccoouunnttss  sseerrvveedd,,  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  ssoouurrccee  ((rreessiiddeennttiiaall,,  ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  iinndduussttrriiaall));;  aanndd  
    
••  ttoottaall  ddoollllaarr  aammoouunntt  ooff  aaccccoouunnttss  bbiillllaabbllee  aanndd  ttoottaall  ddoollllaarr  aammoouunntt  ooff  rreevveennuuee  rreecceeiivveedd..  
  
AAuuddiitt  ooff  CCoonnttrraaccttoorr..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  sshhoouulldd  mmaaiinnttaaiinn  aaccccuurraattee  aanndd  ccoommpplleettee  bbooookkss  aanndd  aaccccoouunnttss  ooff  aallll  rreevveennuueess  
aarriissiinngg  oouutt  ooff  iittss  ooppeerraattiioonn  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrraacctt  aaggrreeeemmeenntt  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  ccoonnffoorrmmss  wwiitthh  ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  
aaccccoouunnttiinngg  pprriinncciipplleess..  IInn  tthhee  ccoonnttrraacctt,,  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  sshhoouulldd  rreeqquuiirree  tthhaatt  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  bbooookkss,,  aaccccoouunnttss  aanndd  
rreeccoorrddss,,  aarriissiinngg  oouutt  ooff  oorr  rreellaatteedd  ttoo  iittss  ooppeerraattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrraacctt,,  sshhaallll  aatt  aallll  ttiimmeess  bbee  ooppeenn  ttoo  iinnssppeeccttiioonn,,  
eexxaammiinnaattiioonn,,  aanndd  aauuddiitt  bbyy  aauutthhoorriizzeedd  ooffffiicceerrss,,  eemmppllooyyeeeess,,  oorr  aaggeennttss  ooff  tthhee  cciittyy  oorr  ccoouunnttyy..  
  
RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  aafftteerr  sseerrvviiccee  rraatteess  aarree  eessttaabblliisshheedd  tthhrroouugghh  tthhee  bbiiddddiinngg  pprroocceessss,,  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  iinntteerrnnaall  ccoossttss  ffoorr  
pprroovviiddiinngg  tthhee  rreeqquuiirreedd  sseerrvviiccee  sshhoouulldd  nnoott  bbee  aann  iissssuuee  ooff  ppuubblliicc  sseeccttoorr  ccoonncceerrnn..  TThhee  rriigghhttss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  ttoo  
aauuddiitt  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  sshhoouulldd  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  rreevveennuuee  iissssuueess  aarriissiinngg  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  sseerrvviiccee  ccoonnttrraacctt  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  
eexxtteenndd  ttoo  ootthheerr  aarreeaass  ooff  tthhee  ccoommppaannyy''ss  nnoonnccoonnttrraacctt--rreellaatteedd  ooppeerraattiioonnss..  AAggaaiinn,,  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  ccoonncceerrnn  sshhoouulldd  
nnoott  bbee  ffoorr  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  pprrooffiittaabbiilliittyy,,  bbuutt  sshhoouulldd  ffooccuuss  oonn  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aa  ffaaiirr  pprriiccee  ffoorr  sseerrvviicceess,,  aass  
eessttaabblliisshheedd  tthhrroouugghh  aann  ooppeenn--mmaarrkkeett,,  ccoommppeettiittiivvee--bbiiddddiinngg  pprroocceessss..  
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VV..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
  
TThheerree  iiss  nnoo  ssiinnggllee  bbeesstt  wwaayy  ttoo  ssttrruuccttuurree  tthhee  ccoonnttrraaccttiinngg  ooff  ssoolliidd  wwaassttee  aanndd  rreeccyycclliinngg  ccoolllleeccttiioonn  sseerrvviicceess..  
HHoowweevveerr,,  iinn  aannyy  ccoonnttrraaccttiinngg  ddeecciissiioonn,,  tthhee  ttwwiinn  ggooaallss  ooff  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy  aanndd  ccoommppeettiittiivvee  ccoosstt  sshhoouulldd  gguuiiddee  tthhee  
ddeessiiggnn  ooff  tthhee  bbiiddddiinngg  pprroocceessss  aanndd  tthhee  ddeelliinneeaattiioonn  ooff  ccoonnttrraacctt  ddeettaaiillss..  UUllttiimmaatteellyy,,  lloonngg--tteerrmm  ssuucccceessss  ooff  
ccoonnttrraaccttiinngg  ddeeppeennddss  oonn  ddeeppoolliittiicciizziinngg  tthhee  ccoonnttrraaccttiinngg  ddeecciissiioonn  aass  mmuucchh  aass  ppoossssiibbllee,,  uussiinngg  cclleeaarr  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  
qquuaalliittaattiivvee  ppeerrffoorrmmaannccee  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  cclleeaarrllyy  ssppeelllliinngg  oouutt  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  sseeccttoorrss..  
  
  

AABBOOUUTT  TTHHEE  AAUUTTHHOORRSS  
  
LLyynnnn  SSccaarrlleetttt  iiss  vviiccee  pprreessiiddeenntt  ooff  rreesseeaarrcchh  aatt  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn,,  aa  nnoonnpprrooffiitt  ppuubblliicc  ppoolliiccyy  rreesseeaarrcchh  oorrggaanniizzaattiioonn  
iinn  LLooss  AAnnggeelleess,,  CCaalliiffoorrnniiaa..  MMss..  SSccaarrlleetttt  hhaass  wwrriitttteenn  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppoolliiccyy  ssttuuddiieess  oonn  ssoolliidd  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
rreeccyycclliinngg  iissssuueess..  
  
JJooee  SSllooaann  iiss  eennvviirroonnmmeennttaall  sseerrvviicceess  mmaannaaggeerr  ffoorr  tthhee  AAtthheennss  DDiissppoossaall  CCoommppaannyy,,  aa  pprriivvaatteellyy  oowwnneedd  wwaassttee  
ccoolllleeccttiioonn  aanndd  rreeccyycclliinngg  ffiirrmm..  MMrr..  SSllooaann  iiss  pprreessiiddeenntt  ooff  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  CCoonnsseerrvvaattiioonn  CCooaalliittiioonn,,  aa  nnoonnpprrooffiitt  
eedduuccaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  iiss  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  tthhee  aaddvvaanncceemmeenntt  ooff  mmaarrkkeett--oorriieenntteedd  ssoolluuttiioonnss  ttoo  eennvviirroonnmmeennttaall  
pprroobblleemmss..  
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AAPPPPEENNDDIIXX  II::  RReessiiddeennttiiaall  SSeerrvviiccee  IIssssuueess  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviiddeess  aa  bbrriieeff  ddiissccuussssiioonn  ooff  kkeeyy  qquueessttiioonnss  aanndd  iissssuueess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ddeessiiggnniinngg  wwaassttee  ccoolllleeccttiioonn  
aanndd  rreeccyycclliinngg  pprrooggrraammss..  
  
AA..  CCoolllleeccttiioonn  IIssssuueess  
  
11..  UUnniivveerrssaall  CCoolllleeccttiioonn  
  
WWiillll  aallll  rreessiiddeennttiiaall  ddwweelllliinnggss  wwiitthhiinn  tthhee  llooccaall  jjuurriissddiiccttiioonn  bbee  sseerrvveedd  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrraacctt??  IIff  nnoott,,  wwhheerree  iiss  tthhee  
ddiissttiinnccttiioonn  ((ffoorr  eexxaammppllee,,  oonnllyy  ccuurrbb--sseerrvviicceedd  hhoouusseehhoollddss??  oorr  aallll  rreessiiddeennttss  tthhaatt  ddoo  nnoott  rreecceeiivvee  ccoommmmeerrcciiaall--ttyyppee  
sseerrvviiccee??))  
  
TThhee  ssiimmpplleesstt  ddiissttiinnccttiioonn  iiss  oofftteenn  bbeettwweeeenn  bbaarrrreell  aanndd  bbiinn  uusseerrss..  BBaarrrreellss  aarree  ggeenneerraallllyy  3300--  ttoo  4400--ggaalllloonn  ttrraasshh  ccaannss  
((6600  ttoo  111100  ggaalllloonnss  wwiitthh  aauuttoommaatteedd  sseerrvviiccee))..  BBiinnss  aarree  ggeenneerraallllyy  wwhheeeelleedd  ccoonnttaaiinneerrss  tthhaatt  hhaavvee  ttwwoo--  ttoo  tthhrreeee--ccuubbiicc--
yyaarrdd  ssttoorraaggee  ccaappaacciittyy..  AAlltthhoouugghh  eeaacchh  ttyyppee  ooff  ccoonnttaaiinneerr  ssttoorreess  mmuunniicciippaall  ssoolliidd  wwaassttee  ((MMSSWW)),,  tthheeyy  rreeqquuiirree  
ddiiffffeerreenntt  mmeetthhooddss  ooff  sseerrvviiccee..  TThheessee  ddiissttiinncctt  sseerrvviicceess  rreeqquuiirree  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ccoolllleeccttiioonn  vveehhiicclleess  aanndd  sseeppaarraattee  
rroouuttiinngg  ccoonnssiiddeerraattiioonnss..  TThhee  ppeerr  uunniitt  sseerrvviiccee  ccoossttss  aanndd  rraattee--aaddjjuussttmmeenntt  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  aarree  ddiiffffeerreenntt..  BBiinn--sseerrvviicceedd  
aaccccoouunnttss  mmaayy  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  aa  ccoonnttrraacctt  nneeggoottiiaattiioonn,,  bbuutt  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  sseeppaarraatteellyy  ffrroomm  bbaarrrreell--
sseerrvviicceedd  aaccccoouunnttss..  IItt  mmaayy  bbee  pprreeffeerraabbllee  ttoo  bbiidd  bbiinn--sseerrvviicceedd  aaccccoouunnttss  oonn  aa  vvoolluummee//ffrreeqquueennccyy  bbaassiiss  rraatthheerr  tthhaann  oonn  
aa  ppeerr  uunniitt  bbaassiiss..  
  
22..  SSeerrvviiccee  LLeevveellss  
  
TThhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  mmuusstt  ssppeecciiffyy  tthhee  ffrreeqquueennccyy  aanndd  mmeetthhoodd  ooff  sseerrvviiccee::  ffoorr  eexxaammppllee,,  oonnee  oorr  ttwwoo  ppiicckk--uuppss  ppeerr  
wweeeekk,,  aauuttoommaatteedd  oorr  mmaannuuaall  sseerrvviiccee,,  lliimmiitteedd  oorr  uunnlliimmiitteedd  vvoolluummee//wweeiigghhtt  aalllloowweedd  ppeerr  sseerrvviiccee,,  hhaannddlliinngg  ooff  llaarrggee  
oorr  bbuullkkyy  rreeffuussee,,  aanndd  ssoo  oonn..  
  
33..  CCoolllleeccttiioonn  SScchheedduulleess  aanndd  HHoolliiddaayyss  
  
TThhee  sseerrvviiccee  ccoonnttrraacctt  sshhoouulldd  ssppeecciiffyy  rreegguullaarr  ccoolllleeccttiioonn  ddaayyss  aanndd  pprroovviiddee  ffoorr  sscchheedduullee  cchhaannggeess  tthhaatt  rreessuulltt  ffrroomm  
hhoolliiddaayyss  aanndd  uunnuussuuaall  pprroobblleemmss  ssuucchh  aass  wweeaatthheerr  ccoonnddiittiioonnss  oorr  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss..  
  
44..  SSppeecciiaall  CCoolllleeccttiioonn  EEvveennttss//CChhrriissttmmaass  TTrreeeess//SSuummmmeerr  CClleeaann--uuppss  
  
AArree  tthheerree  aannyy  ssppeecciiaall  ccoolllleeccttiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss??  TThhiiss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  lleefftt  ttoo  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  bbiiddddeerr..  SSppeecciiaall  
ccoolllleeccttiioonnss  sshhoouulldd  eeiitthheerr  bbee  mmaaddee  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbiidd  pprroocceessss  aanndd  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ppeerr  uunniitt  pprriiccee,,  oorr  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  aa  
ssppeecciiffiicc  bbiidd  ffoorr  tthheessee  ssttaanndd--aalloonnee  sseerrvviicceess..  WWhheenn  bbiiddddeerrss  ssttaarrtt  ttoo  iinncclluuddee  ““ffrreeee””  sseerrvviicceess  iinn  tthheeiirr  bbiidd,,  iitt  cclloouuddss  tthhee  
bbiiddddiinngg  ppiiccttuurree  aanndd  mmaakkeess  tthhee  jjoobb  ooff  eevvaalluuaattiioonn  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt..  
  
55..  BBuullkkyy  GGooooddss  PPiicckk--uupp  
  
IIss  tthhiiss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  bbiidd  pprriiccee??  AArree  tthheerree  aannyy  lliimmiittaattiioonnss  ooff  ssiizzee,,  wweeiigghhtt,,  ffrreeqquueennccyy,,  aanndd  ssoo  oonn??  
  
66..  HHoouurrss  ooff  CCoolllleeccttiioonn  
  
TThhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  sseettss  ooppeerraattiinngg  hhoouurrss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ccoommmmuunniittyy  ttoolleerraannccee..  FFoorr  tthhee  ooppeerraattoorr,,  tthhee  eeaarrlliieerr  
tthhee  bbeetttteerr..  RReessttrriiccttiivvee  hhoouurrss  ccaann  aaffffeecctt  tthhee  ccoosstt  ooff  sseerrvviiccee  aanndd  sshhoouulldd  bbee  cclleeaarrllyy  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  RRFFPP..  TThhee  
ooppeerraattiinngg  hhoouurrss  ooff  llaannddffiillllss,,  ttrraannssffeerr  ssttaattiioonnss,,  aanndd  mmaatteerriiaallss  rreeccoovveerryy  ffaacciilliittiieess  ((MMRRFFss))  aarree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rroouuttiinngg..  
IInn  ssoommee  uurrbbaann  aarreeaass,,  ddiissppoossaall  ffaacciilliittiieess  rreeaacchh  tthheeiirr  ppeerrmmiitttteedd  ddaaiillyy  ccaappaacciittiieess  aanndd  mmuusstt  cceeaassee  ooppeerraattiioonnss  eeaarrllyy  iinn  
tthhee  ddaayy..  IInn  oorrddeerr  ttoo  kkeeeepp  ccoossttss  ddoowwnn,,  hhaauulleerrss  nneeeedd  ttoo  ttiipp  aass  mmuucchh  mmaatteerriiaall  aass  ppoossssiibbllee  aatt  tthhee  mmoosstt  eeccoonnoommiiccaall  
ssoolliidd  wwaassttee  ffaacciilliittyy..  OOppeerraattiinngg  hhoouurrss  tthhaatt  ddoo  nnoott  ccoommppeennssaattee  ffoorr  llooccaall  ddiissppoossaall  ffaacciilliittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  wwiillll  ccoosstt  tthhee  
llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  mmoorree  mmoonneeyy..  
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77..  LLiitttteerr  AAbbaatteemmeenntt  
  
EEvveenn  uunnddeerr  iiddeeaall  ccoonnddiittiioonnss,,  ccoolllleeccttiinngg  hhuunnddrreeddss  ooff  ttoonnss  ooff  rreeffuussee  ccaann  bbee  aa  mmeessssyy  bbuussiinneessss..  AA  cceerrttaaiinn  aammoouunntt  ooff  
ssppiillllaaggee  iiss  uunnaavvooiiddaabbllee..  HHoowweevveerr,,  iinn  mmoosstt  ssiittuuaattiioonnss  ccoolllleeccttoorrss  aarree  aabbllee  ttoo  ““cclleeaann  uupp  tthheeiirr  mmeessss..””  SSoommeettiimmeess,,  
iinncclleemmeenntt  wweeaatthheerr  ccaauusseess  pprroobblleemmss  oonn  ccoolllleeccttiioonn  ddaayy——wwiinndd  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  ccuullpprriitt..  IInn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  lliitttteerr,,  tthhee  
llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  rreeqquuiirree  tthhaatt  rreeffuussee  ccoonnttaaiinneerrss  hhaavvee  lliiddss..  EEaacchh  ccoolllleeccttiioonn  vveehhiiccllee  sshhoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  
ccaarrrryy  aa  sshhoovveell,,  bbrroooomm,,  aanndd  dduusstt  ppaann  aanndd  rreemmoovvee  lliitttteerr  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  rreeffuussee//rreeccyycclliinngg  ooppeerraattiioonn..  
  
BB..  EEqquuiippmmeenntt  aanndd  CCoonnttaaiinneerr  IIssssuueess  
  
11..  LLeevveell  ooff  AAuuttoommaattiioonn  
  
TThhee  aaddvveenntt  ooff  ““ppaacckkeerr””  ttrruucckkss  rreevvoolluuttiioonniizzeedd  tthhee  rreeffuussee  ccoolllleeccttiioonn  iinndduussttrryy..  TThhee  aabbiilliittyy  ttoo  ccoommppaacctt  ttrraasshh  
oonnbbooaarrdd  tthhee  vveehhiiccllee  rraaddiiccaallllyy  cchhaannggeedd  tthhee  eeccoonnoommiiccss  ooff  ttrraannssppoorrttiinngg  ssoolliidd  wwaasstteess..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  ccoommppaaccttiioonn,,  
hhaauulleerrss  wweerree  aabbllee  ((ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee))  ttoo  ttrraannssppoorrtt  tthhee  mmaaxxiimmuumm  lleeggaall  wweeiigghhtt  lliimmiitt  aanndd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  rreedduuccee  tthhee  
ppeerr  ttoonn  ccoosstt  ooff  ccoolllleeccttiinngg  aanndd  ttrraannssppoorrttiinngg  wwaassttee..  
  
TTooddaayy,,  aa  ssmmaalllleerr  yyeett  iimmppoorrttaanntt  rreevvoolluuttiioonn  iiss  oonn  tthhee  rriissee..  TThhee  ppootteennttiiaall  bbeenneeffiittss  ooff  aauuttoommaatteedd  oorr  sseemmii--aauuttoommaatteedd  
rreeffuussee  ccoolllleeccttiioonn  aarree  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  aaccrroossss  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  AAlltthhoouugghh  tthhee  eeccoonnoommiicc  
ggaaiinnss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  aauuttoommaattiioonn  ddoo  nnoott  rriivvaall  tthhoossee  ooff  ccoommppaaccttiioonn,,  tthhee  bbeenneeffiittss  ccaann  bbee  ssiiggnniiffiiccaanntt..  TThhee  iinniittiiaall  
ccaappiittaall  ccoossttss  ooff  aauuttoommaattiinngg  ssoolliidd  wwaassttee  sseerrvviicceess  aarree  ccoonnssiiddeerraabbllee,,  bbuutt  tthhee  ppootteennttiiaall  mmiidd--  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ssaavviinnggss  
ccaann  mmaakkee  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  aattttrraaccttiivvee..  
  
WWhheenn  ccoonnssiiddeerriinngg  aauuttoommaattiioonn,,  ppllaannnneerrss  mmuusstt  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ppoolliittiiccaall  ccoosstt  ooff  bbrriinnggiinngg  aabboouutt  ssyysstteemmiicc  cchhaannggeess——
ffoorr  eexxaammppllee,,  ddooeess  tthhee  ccuurrrreenntt  mmaannuuaall  ssyysstteemm  pprroovviiddee  uunnlliimmiitteedd  wweeeekkllyy  sseerrvviiccee??  HHooww  iiss  bbuullkkyy  wwaassttee  ccoolllleecctteedd??  
HHooww  wwiillll  tthhee  aauuttoommaatteedd  ssyysstteemm  aaddddrreessss  tthheessee  iissssuueess??  OOnnee  ggrreeaatt  ppootteennttiiaall  bbeenneeffiitt  ooff  aauuttoommaattiioonn  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  mmuucchh  
ssiimmpplleerr  ttoo  iinnvvookkee  aa  uunniitt--bbaasseedd  pprriicciinngg  ssyysstteemm..  TThheessee  ““ppaayy--aass--yyoouu--tthhrrooww””  ffeeeess  mmaayy  hhaavvee  ssoommee  aaddvvaannttaaggeess  iinn  
ffoosstteerriinngg  wwaassttee  mmiinniimmiizzaattiioonn..1155  
  
22..  SSiizzee  ooff  aanndd  OOwwnneerrsshhiipp  ooff  RReeffuussee//RReeccyycclliinngg  CCoonnttaaiinneerrss  
  
MMaannyy  ffaaccttoorrss  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  wwhheenn  cchhoooossiinngg  aa  ssttyyllee  aanndd  ssiizzee  ooff  rreeffuussee  ccoolllleeccttiioonn  ccoonnttaaiinneerr..  AA  llooccaall  
ggoovveerrnnmmeenntt  mmuusstt  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  ttoo  hhaavvee  aauuttoommaatteedd  oorr  mmaannuuaall  sseerrvviiccee,,  wwhhiicchh  wwiillll  iinnfflluueennccee  ccoonnttaaiinneerr  ttyyppee..  
SSeeccoonndd,,  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  mmuusstt  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  ttoo  iimmpplleemmeenntt  uunnlliimmiitteedd  ccoolllleeccttiioonn  ooff  rreeffuussee  oorr  vvoolluummee//pprriiccee  
rreessttrriiccttiioonnss..  MMaannyy  aauuttoommaatteedd  pprrooggrraammss  uussee  ssoommee  ttyyppee  ooff  vvoolluummee--bbaasseedd  pprriicciinngg..  CCoonnttaaiinneerrss  ffoorr  aauuttoommaatteedd  
sseerrvviiccee  vvaarryy  iinn  ssiizzee  ffrroomm  3355  ttoo  111100  ggaalllloonnss  ((wwiitthh  ssoommee  aass  llaarrggee  aass  330000  ggaalllloonnss  ffoorr  sshhaarreedd--aalllleeyy  sseerrvviiccee))..  TThhee  ccoosstt  
ffoorr  tthheessee  ccoonnttaaiinneerrss  rraannggeess  bbeettwweeeenn  $$2255  aanndd  $$6600  eeaacchh,,  aanndd  aauuttoommaatteedd  ccoonnttaaiinneerrss  aarree  aallmmoosstt  aallwwaayyss  pprroovviiddeedd  bbyy  
tthhee  ccoonnttrraacctt  hhaauulleerr,,  wwiitthh  ccoonnttaaiinneerr  ssiizzee  bbaasseedd  oonn  sseerrvviiccee  rreeqquuiirreemmeennttss  ((rreeffuussee  oonnllyy,,  ggrreeeenn  wwaassttee,,  rreeccyycclliinngg,,  
ffrreeqquueennccyy  ooff  ccoolllleeccttiioonn,,  aanndd  ssoo  oonn))..    
  
WWhhiillee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  sshhoouulldd  sseett  bbaassiicc  sseerrvviiccee  ppaarraammeetteerrss,,  tthheeyy  sshhoouulldd  nnoott  ssppeecciiffyy  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonnttaaiinneerr  ttyyppeess;;  
tthhaatt  cchhooiiccee  sshhoouulldd  bbee  lleefftt  ttoo  tthhee  hhaauulleerr..  
  
MMoosstt  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoonnttrraaccttss  ffoorr  rreeffuussee  ccoolllleeccttiioonn  rreeqquuiirree  rreessiiddeennttss  ttoo  pprroovviiddee  tthheeiirr  oowwnn  ttrraasshh  ccaannss  oorr  bbaaggss..  
MMaannyy  cciittyy  ccooddeess  rreeqquuiirree  tthhaatt  ccaannss  bbee  ooff  aa  mmiinniimmuumm  2200--ggaalllloonn  aanndd  mmaaxxiimmuumm  4400--ggaalllloonn  ccaappaacciittyy  aanndd  tthhaatt  nnoo  
ccoonnttaaiinneerr  sshhoouulldd  wweeiigghh  mmoorree  tthhaann  6600  ttoo  8800  ppoouunnddss..  SSoommee  cciittiieess  rreeqquuiirree  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  ccoolllleecctt  aann  uunnlliimmiitteedd  
aammoouunntt  ooff  rreeffuussee  aatt  eeaacchh  hhoouusseehhoolldd;;  ootthheerrss  sseett  vvoolluummee  oorr  wweeiigghhtt  lliimmiittaattiioonnss..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  aa  cciittyy  mmiigghhtt  aallllooww  aa  
mmaaxxiimmuumm  wweeeekkllyy  sseett--oouutt  ttoo  330000  ppoouunnddss  oorr  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  oonnee  ccuubbiicc  yyaarrdd..  EEvveenn  wwiitthhoouutt  ttoottaall  wweeiigghhtt//vvoolluummee  
rreessttrriiccttiioonnss,,  cciittiieess  sshhoouulldd  eessttaabblliisshh  tthhee  mmaaxxiimmuumm  aalllloowwaabbllee  wweeiigghhtt  aatt  6600  ppoouunnddss  ppeerr  ccoonnttaaiinneerr..  TThhiiss  lliimmiittaattiioonn  
wwiillll  hheellpp  pprreesseerrvvee  tthhee  hheeaalltthh  ooff  wwoorrkkeerrss  aanndd,,  tthheerreebbyy,,  uullttiimmaatteellyy  hheellpp  ccoonnttrrooll  tthhee  ccoosstt  ooff  rreeffuussee  sseerrvviiccee..  

                                                                                                            
1155  SSeeee,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  LLiissaa  AA..  SSkkuummaattzz,,  VVaarriiaabbllee  RRaatteess  ffoorr  MMuunniicciippaall  SSoolliidd  WWaassttee::  IImmpplleemmeennttaattiioonn,,  EExxppeerriieennccee,,  EEccoonnoommiiccss,,  aanndd  
LLeeggiissllaattiioonn,,  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn  PPoolliiccyy  SSttuuddyy  NNoo..  116600,,  JJuunnee  11999933..    



SSOOLLIIDD  WWAASSTTEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  PPRRIIVVAATTIIZZAATTIIOONN    1199

CC..  TTrraannssppoorrtt,,  PPrroocceessssiinngg,,  aanndd  DDiissppoossaall  IIssssuueess  
  
11..  DDiissppoossaall//PPrroocceessssiinngg  SSiittee  DDeessiiggnnaattiioonn  
  
IIff  ddiissppoossaall//pprroocceessssiinngg  ssiitteess  aanndd  ffeeeess  aarree  nneeggoottiiaatteedd  sseeppaarraatteellyy  ffrroomm  ccoolllleeccttiioonn  ccoonnttrraaccttss,,  ttwwoo  ffaaccttoorrss  sshhoouulldd  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd..  FFiirrsstt,,  ddiissttaannccee  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy  ffrroomm  tthhee  rroouuttee((ss))  hhaass  aa  mmaajjoorr  iimmppaacctt  oonn  oovveerraallll  ccoolllleeccttiioonn  eeffffiicciieennccyy  
aanndd  ccoosstt..  AA  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaayy  nneeggoottiiaattee  aa  pprroocceessssiinngg  oorr  ddiissppoossaall  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  aa  ddiissttaanntt  ffaacciilliittyy  iinn  tthhee  
iinntteerreesstt  ooff  ssaavviinngg  mmoonneeyy..  HHoowweevveerr,,  aaddddeedd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ccoossttss  ((eessppeecciiaallllyy  ffoorr  uunnccoommppaacctteedd,,  ssoouurrccee--sseeppaarraatteedd  
rreessiiddeennttiiaall  rreeccyyccllaabblleess))  ccaann  nneeggaattee  aannyy  lloowweerr  ““ttiippppiinngg””  oorr  pprroocceessssiinngg  ffeeeess..  SSeeccoonndd,,  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  ssoolliidd  wwaassttee  
ffaacciilliittyy  ttoo  aassssuurree  pprroommpptt  ddeelliivveerryy  aanndd  eeaassee  ooff  iinnggrreessss  aanndd  eeggrreessss  ccaann  iinnfflluueennccee  sseerrvviiccee  ccoossttss..  BBootthh  ooff  tthheessee  
ffaaccttoorrss  ccaann  aadddd  ttoo  fflleeeett  mmaaiinntteennaannccee  ccoossttss  aanndd  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  hhoouurrss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt..  
  
TTwwoo  rreecceenntt  UU..SS..  ffeeddeerraall  ccoouurrtt  ddeecciissiioonnss  hhaavvee  aalllloowweedd  ssoo--ccaalllleedd  eeccoonnoommiicc  ffllooww  ccoonnttrrooll  iinn  wwhhiicchh  hhaauulleerrss  uunnddeerr  
ccoonnttrraacctt  ttoo  cciittiieess  ttoo  pprroovviiddee  wwaassttee  ccoolllleeccttiioonn  ccaann  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  uussee  ssppeecciiffiiccaallllyy  ddeessiiggnnaatteedd  ddiissppoossaall  ffaacciilliittiieess..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  lloonngg--tteerrmm  lleeggaall  ssttaattuuss  ooff  ffllooww  ccoonnttrrooll  ((iinncclluuddiinngg  eeccoonnoommiicc  ffllooww  ccoonnttrrooll))  rreemmaaiinnss  uunncceerrttaaiinn..  
RReeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  lleeggaall  ssttaattuuss  ooff  ffllooww  ccoonnttrrooll,,  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  mmaayy  wwaanntt  ttoo  lleeaavvee  ddeecciissiioonnss  aabboouutt  cchhooiiccee  ooff  
pprroocceessssiinngg  aanndd  ddiissppoossaall  ffaacciilliittiieess  ttoo  hhaauulleerrss//rreeccyycclleerrss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmoosstt  eeffffiicciieenntt  aalltteerrnnaattiivvee..  
  
22..  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  SSoolliidd  WWaassttee,,  RReeccyyccllaabblleess,,  aanndd  YYaarrdd  WWaassttee  
  
IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  iitt  iiss  bbeesstt  ffoorr  ssoolliidd  wwaassttee,,  rreeccyyccllaabblleess,,  aanndd  yyaarrdd  wwaassttee  ttoo  bbee  ttrraannssppoorrtteedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  llaannddffiillll  oorr  
pprroocceessssiinngg  ppllaanntt  iinn  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  vveehhiiccllee..  WWhheenn  ssoolliidd  wwaassttee  ffaacciilliittiieess  aarree  ddiissttaanntt,,  oorr  cclloosseerr  ffaacciilliittiieess  aarree  
eexxttrreemmeellyy  bbuussyy,,  tthhee  ooppeerraattoorr  mmaayy  mmaakkee  eeffffeeccttiivvee  uussee  ooff  aa  ttrraannssffeerr  ssttaattiioonn..  OOppeerraattoorrss  sshhoouulldd  bbee  aalllloowweedd  ttoo  bbaassee  
tthheeiirr  ddeecciissiioonnss  uuppoonn  eevveerr--cchhaannggiinngg  ttiimmee,,  ddiissttaannccee,,  aanndd  ttiippppiinngg//pprroocceessssiinngg  ffeeee  ccaallccuullaattiioonnss..  TToo  pprreessccrriibbee  tthhee  
pprreecciissee  mmeetthhoodd  ooff  ttrraannssppoorrtt//ttrraannssffeerr  aatt  tthhee  oouuttsseett  ooff  aa  lleennggtthhyy  ccoonnttrraacctt  wwiillll  hhiinnddeerr  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  
rreessppoonndd  ttoo  cchhaannggiinngg  mmaarrkkeett  ccoonnddiittiioonnss..  
  
33..  MMaatteerriiaallss  aanndd  YYaarrdd--WWaassttee  RReecceeiivviinngg  aatt  PPrroocceessssiinngg  FFaacciilliittyy  
  
DDeeaalliinngg  wwiitthh  aa  gguuaarraanntteeeedd  ““ttuurrnn--aarroouunndd””  ttiimmee  aatt  llaannddffiillllss  aanndd  MMRRFFss  ccaann  bbee  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhee  ccoosstt  ooff  sseerrvviiccee..  
EEvveenn  aatt  aa  pprriiccee,,  ppuubblliiccllyy  oowwnneedd  aanndd  mmaannaaggeedd  ffaacciilliittiieess  wwiillll  nnoott  uussuuaallllyy  ooffffeerr  pprreeffeerreennttiiaall  hhaannddlliinngg..  BBuutt  mmaannyy  
pprriivvaattee  ffaacciilliittiieess  wwiillll..  IInn  aa  hheeaavviillyy  ppooppuullaatteedd  aarreeaa  wwhheerree  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  llaannddffiillll  aanndd  pprroocceessssiinngg  ccaappaacciittyy  iiss  
iinntteennssee,,  aann  oowwnneerr//ooppeerraattoorr  wwiillll  oofftteenn  nneeggoottiiaattee  ssppeecciiaall  rraatteess  ttoo  eexxppeeddiittee  tthhee  eennttrryy  aanndd  eexxiitt  ooff  ddeessiiggnnaatteedd  vveehhiicclleess..  
TThhee  pprreeffeerrrreedd  hhaannddlliinngg  mmaayy  yyiieelldd  eennoouugghh  ttiimmee  ssaavviinnggss  ttoo  ooffffsseett  tthhee  pprreemmiiuumm  ppaaiidd  ffoorr  eexxppeeddiittiioonn..  
  
DD..  RReeccyycclliinngg  IIssssuueess  
  
11..  MMaatteerriiaallss  MMaarrkkeettiinngg  
  
TThhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  ddeessccrriibbee  tthhee  rreeqquuiirreedd  oouuttccoommee  ooff  tthhee  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  ssaallee  ooff  rreeccyyccllaabblleess  bbuutt  sshhoouulldd  
aavvooiidd  pprreessccrriibbiinngg  tthhee  mmaannnneerr  aanndd  mmeetthhooddoollooggyy  ooff  mmaarrkkeettiinngg..  PPrriivvaattee  ppaarrttiieess  wwiitthh  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  mmaakkee  ddeecciissiioonnss  
iinn  tthhee  mmaarrkkeett  eeccoonnoommyy  wwiillll  uussuuaallllyy  rreecceeiivvee  tthhee  hhiigghheesstt  aanndd  ““bbeesstt””  ccoommmmooddiittyy  pprriicceess  aavvaaiillaabbllee  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  
llooccaattiioonn..  BBeeccaauussee  ccoommmmooddiittiieess  mmaarrkkeettss  aarree  vvoollaattiillee,,  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaayy  ddeecciiddee  ttoo  ppllaaccee  ssoommee  ““rriisskk””  
lliimmiittaattiioonnss  oonn  tthhee  bbrrookkeerr..  TThhiiss  sshhoouulldd  oonnllyy  bbee  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  cciirrccuummssttaanncceess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  
sshhaarreess  rreevveennuuee  ffrroomm  tthhee  ssaallee  ooff  ccoommmmooddiittiieess  oorr  wwhheerree  hhiigghh--rriisskk  ssppeeccuullaattiioonn  mmiigghhtt  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  tthhee  ffiinnaanncciiaall  
aabbiilliittyy  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt..  
  
22..  OOwwnneerrsshhiipp  ooff  RReeccoovveerreedd  MMaatteerriiaallss  
  
WWhhoo  oowwnnss  ““ddiissccaarrddss””??  IInn  tthhee  ppaasstt,,  mmaannyy  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  hhaavvee  iinnssiisstteedd  tthhaatt  wwaassttee  ccoolllleeccttoorrss  ““oowwnn””  tthhee  ttrraasshh  
oonnccee  iitt  iiss  ccoolllleecctteedd..  NNooww,,  wwiitthh  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  ffllooww  ccoonnttrrooll,,  hhaazzaarrddoouuss  wwaassttee  lliiaabbiilliittiieess,,  aanndd  tthhee  vvaalluuee  ooff  
rreeccoovveerreedd  mmaatteerriiaallss,,  oowwnneerrsshhiipp  iissssuueess  hhaavvee  mmuucchh  mmoorree  ssiiggnniiffiiccaannccee..  MMuunniicciippaalliittiieess  sshhoouulldd  rreelleeaassee  tthheemmsseellvveess  ooff  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  aallll  rreeccyyccllaabblleess  aanndd  ssoolliidd  wwaassttee  tthhee  mmoommeenntt  iitt  iiss  ddeeppoossiitteedd  iinnttoo  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr''ss  ccoolllleeccttiioonn  
vveehhiiccllee..  HHaazzaarrddoouuss  wwaassttee  aanndd  ““vvaalluuee””  ccoonncceerrnnss  ccaann  bbee  aaddddrreesssseedd  iinn  tthhee  ccoonnttrraacctt--nneeggoottiiaattiioonn  pprroocceessss..  LLooccaall  
ggoovveerrnnmmeennttss  sshhoouulldd  iinnssiisstt  tthhaatt  ccoonnttrraacctt  ssoolliidd  wwaassttee  hhaauulleerrss  iimmpplleemmeenntt  pprrooggrraammss  ttoo  iiddeennttiiffyy,,  ttaagg,,  aanndd  lleeaavvee  
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bbeehhiinndd  iimmpprrooppeerrllyy  ddiissppoosseedd  hhaazzaarrddoouuss  mmaatteerriiaallss..  MMoosstt  hhaauulleerrss  tthhaatt  aarree  llaarrggee  eennoouugghh  ttoo  sseeeekk  aa  mmuunniicciippaall  
ffrraanncchhiissee  iinn  mmiidd--  aanndd  llaarrggee--ssiizzee  cciittiieess  wwiillll  ggeenneerraallllyy  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  pprroovviiddee  aa  lliimmiitteedd  sshhiieelldd  ooff  lliiaabbiilliittyy  ((rreeggaarrddiinngg  
CCEERRCCLLAA//SSuuppeerrffuunndd  iissssuueess))  ffoorr  tthhee  cciittyy..  IIff  aa  cciittyy  aatttteemmppttss  ttoo  ggaaiinn  uunnlliimmiitteedd  CCEERRCCLLAA  iinnddeemmnniiffiiccaattiioonn,,  mmaannyy  
bbeenneeffiittss  ooff  ccoommppeettiittiivvee  ccoonnttrraaccttiinngg  mmaayy  bbee  lloosstt..  
  
33..  RReeccyycclliinngg  CCoolllleeccttiioonn  VVeehhiicclleess  
  
TThhee  ttyyppee  ooff  rreeccyycclliinngg  ccoolllleeccttiioonn  vveehhiiccllee  sshhoouulldd  bbee  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  rreeccyycclliinngg  pprrooggrraamm..  TThhee  
ccoommmmooddiittiieess  aacccceepptteedd,,  tthhee  ttyyppee  ooff  ccoonnttaaiinneerrss  uusseedd,,  tthhee  ffrreeqquueennccyy  ooff  ccoolllleeccttiioonn,,  aanndd  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  pprroocceessssiinngg  
ffaacciilliittyy  aarree  aallll  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorrss  iinn  sseelleeccttiioonn  ooff  ccoolllleeccttiioonn  vveehhiicclleess..  OOnnllyy  mmiinniimmaall  pprrooggrraammmmaattiicc  cchhaannggeess  sshhoouulldd  
bbee  mmaaddee  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  sseevveerraall  yyeeaarrss  ooff  aannyy  mmuunniicciippaall  rreeccyycclliinngg  pprrooggrraamm..  IIff  ppllaannnneerrss  aannttiicciippaattee  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  
ootthheerr  mmaatteerriiaallss,,  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  cclleeaarr  aatt  tthhee  oouuttsseett  ooff  tthhee  bbiiddddiinngg  pprroocceessss..  IInn  oorrddeerr  ttoo  kkeeeepp  sseerrvviiccee  ccoossttss  ttoo  aa  
mmiinniimmuumm,,  bbiiddddeerrss  sseelleecctt  ccoolllleeccttiioonn  vveehhiicclleess  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  rreeqquuiirreedd  mmaannppoowweerr  aaccccoorrddiinngg  ttoo  RRFFPP  
ssppeecciiffiiccaattiioonnss..  
  
IIff  aa  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ddeecciiddeess  ttoo  pprroovviiddee  ssttaannddaarrdd,,  ccuurrbbssiiddee  rreeccyycclliinngg  sseerrvviiccee——aacccceeppttiinngg  ggllaassss  bboottttlleess,,  HHDDPPEE,,  
PPEETT,,  aalluummiinnuumm  ccaannss,,  sstteeeell  ccaannss,,  aanndd  nneewwssppaappeerr——eeqquuiippmmeenntt  wwiillll  bbee  ppuurrcchhaasseedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ooppeerraattoorr''ss  
eexxppeerriieennccee  aanndd  ssttaannddaarrdd  iinndduussttrryy  pprraaccttiicceess..  IIff  tthhee  cciittyy  ssoooonn  ddeecciiddeess  ttoo  aadddd,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  mmiixxeedd  ppaappeerr  aanndd  
aaddddiittiioonnaall  ppllaassttiiccss  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm,,  vveehhiiccllee  ddeessiiggnn  aanndd  ccaappaacciittyy  mmaayy  bbee  iinnssuuffffiicciieenntt  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  aaccccoommpplliisshh  tthhee  
rreeqquuiirreedd  sseerrvviiccee..  AA  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggee  iinn  tthhee  ttaarrggeett  ccoommmmooddiittiieess  mmaayy  rreeqquuiirree  rreeffaabbrriiccaattiioonn  ooff  tthhee  ttrruucckk  bbooddyy  
((iinncclluuddiinngg  eennllaarrggeemmeenntt  ooff  vvoolluummeettrriicc  ccaappaacciittyy)),,  oorr  eevveenn  nneecceessssiittaattee  tthhee  uussee  ooff  aa  ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  vveehhiiccllee..  IInn  
aaddddiittiioonn,,  tthhee  rreessiiddeennttss’’  ccoolllleeccttiioonn  ccoonnttaaiinneerrss  mmaayy  bbee  iinnssuuffffiicciieenntt  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  aaddddiittiioonnaall  mmaatteerriiaallss  aanndd  tthhee  
ppllaannnneedd  pprroocceessssiinngg  ppllaanntt  mmaayy  hhaavvee  ddiiffffiiccuullttyy  wwiitthh  tthhee  nneeww  mmiixx  ooff  mmaatteerriiaallss..  
  
44..  RReeccyycclliinngg  CCoonnttaaiinneerrss  
  
SSeelleeccttiioonn  ooff  tthhee  ““rriigghhtt””  ccoolllleeccttiioonn  ccoonnttaaiinneerr  iiss  nnoott  aann  eeaassyy  ttaasskk..  KKeeyy  qquueessttiioonnss  mmuusstt  bbee  aasskkeedd::  WWhhaatt  ddooeess  aa  llooccaall  
ggoovveerrnnmmeenntt  wwaanntt  ttoo  aaccccoommpplliisshh  tthhrroouugghh  tthhee  rreeccyycclliinngg  pprrooggrraamm??  IIss  tthhee  ggooaall  mmaaxxiimmuumm  rreeccoovveerryy??  LLoowweerr  ccoosstt??  
MMaaxxiimmuumm  ppaarrttiicciippaattiioonn??  WWhheerree  wwiillll  tthhee  mmaatteerriiaallss  bbee  pprroocceesssseedd??  CCaann  tthhee  pprroocceessssoorr  hhaannddllee  ccoommmmiinngglleedd  
ccoommmmooddiittiieess,,  oorr  ddoo  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  bbee  sseeppaarraatteedd  bbyy  mmaatteerriiaall  ttyyppee??  HHooww  oofftteenn  wwiillll  ccoolllleeccttiioonn  ooccccuurr??  WWhhaatt  
ccoommmmooddiittiieess  aarree  rreeaaddiillyy  rreeccyycclleedd  iinn  tthhee  aarreeaa??    
  
55..  MMaatteerriiaall  TTyyppeess  TTaarrggeetteedd  ffoorr  RReeccyycclliinngg  
  
WWhhaatt  aarree  tthhee  ggooaallss  ooff  tthhee  rreeccyycclliinngg  pprrooggrraamm??  AAnnsswweerriinngg  tthhiiss  qquueessttiioonn  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmaatteerriiaallss  ttoo  bbee  
ccoolllleecctteedd..  IIss  tthhee  pprrooggrraamm  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaannddaattee,,  oorr  iiss  iitt  tthhee  pprroodduucctt  ooff  ggrraassssrroooottss  ccoommmmuunniittyy  
ccoonncceerrnn??  IInn  ssoommee  ccaasseess,,  cciittiieess  aarree  mmaannddaatteedd  ttoo  ddiivveerrtt  sseelleecctteedd  iitteemmss  ffrroomm  tthhee  wwaassttee  ssttrreeaamm  rreeggaarrddlleessss  ooff  ccoosstt  ooff  
tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  rreeaaddyy  mmaarrkkeettss  ffoorr  ccoommmmooddiittiieess..  IInn  ootthheerr  ccaasseess,,  tthheeyy  aarree  ssiimmppllyy  ddiirreecctteedd  ttoo  aaccccoommpplliisshh  aa  
cceerrttaaiinn  lleevveell  ooff  rreeccyycclliinngg..  IInn  tthheessee  ccaasseess,,  mmuunniicciippaall  ccoommpplliiaannccee  iiss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  ttoottaall  wweeiigghhtt  oorr  vvoolluummee  ooff  
mmaatteerriiaall  rreeccoovveerreedd  tthhrroouugghh  mmuunniicciippaallllyy  ddrriivveenn  pprrooggrraammss..  WWhheetthheerr  eessttaabblliisshheedd  bbyy  lleeggiissllaattiivvee  mmaannddaattee  oorr  
ccoommmmuunniittyy  ccoonncceerrnn,,  eeaacchh  pprrooggrraamm  mmuusstt  ddeeaall  wwiitthh  ““bboottttoomm  lliinnee””  iissssuuee  ooff  pprrooggrraamm  ccoosstt..  TThhee  uullttiimmaattee  ccoosstt  ooff  aannyy  
pprrooggrraamm  iiss  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  rreeccoovveerreedd  ccoommmmooddiittiieess  aafftteerr  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  pprroocceessssiinngg  aarree  
eexxttrraacctteedd..  
  
66..  PPrroocceessssiinngg  RReeqquuiirreemmeennttss  
  
SSoommee  RRFFPPss  pprreessccrriibbee  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  mmaatteerriiaallss  pprroocceessssiinngg..  PPrreessccrriibbiinngg  mmeetthhooddoollooggyy  oofftteenn  hhiinnddeerrss  tteecchhnnoollooggiiccaall  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn..  LLooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  sshhoouulldd  sseett  ffoorrtthh  ddeessiirreedd//rreeqquuiirreedd  rreessuullttss  oorr  oouuttccoommeess  ooff  tthhee  
pprroocceessssiinngg//mmaarrkkeettiinngg  ooppeerraattiioonn  aanndd  lleett  ccoonnttrraaccttoorrss  ddeevveelloopp  tthhee  bbeesstt  ssyysstteemmss  ffoorr  aaccccoommpplliisshhiinngg  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  
iinn  tthhee  ccoonnttrraacctt  ((ffoorr  eexxaammppllee,,  aa  2255  ppeerrcceenntt  rreeccoovveerryy  rraattee  ffrroomm  tthhee  wwaassttee  ssttrreeaamm))..  
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AAPPPPEENNDDIIXX  IIIIaa::  BBiiddddiinngg  ffoorr  RReessiiddeennttiiaall  SSeerrvviicceess  
  
RReessiiddeennttiiaall  SSeerrvviiccee——BBiidd  FFoorrmm  ((EExxaammppllee))  
  
PPrrooppoosseerr  sshhaallll  iinnddiiccaattee  ffiirrmm  rraatteess  ffoorr  sseerrvviicceess  wwhheerree  iinnddiiccaatteedd  bbeellooww..    TThheessee  rraatteess  sshhaallll  aappppllyy,,  wwiitthhoouutt  
aaddjjuussttmmeenntt,,  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttwweellvvee  ((1122))  mmoonntthhss  ooff  sseerrvviiccee  uunnddeerr  tthhee  FFrraanncchhiissee  AAggrreeeemmeenntt..  
  
AAlltteerrnnaattee  rraattee  ssttrruuccttuurreess  aanndd  sseerrvviicceess  mmaayy  bbee  ssuuggggeesstteedd..  HHoowweevveerr,,  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  ccoommppaarriissoonn,,  aa  ffiirrmm  rraattee  mmuusstt  
bbee  qquuootteedd  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  ccaatteeggoorriieess  lliisstteedd  hheerreeiinn..  
  
SSiinnggllee  FFaammiillyy  DDwweelllliinnggss  --  RReessiiddeennttiiaall  CCuurrbbssiiddee  RRuubbbbiisshh  SSeerrvviiccee  
  
IInnddiiccaattee  mmoonntthhllyy  rraattee  ppeerr  uunniitt  ffoorr  rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  wweeeekkllyy  ccuurrbbssiiddee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  
rreessiiddeennttiiaall//hhoouusseehhoolldd  wwaassttee,,  eexxcclluuddiinngg  ssuucchh  iitteemmss  aass  aapppplliiaanncceess  oorr  ffuurrnniittuurree..  
  
••  CCoolllleeccttiioonn  RRaattee  PPeerr  UUnniitt  ==    $$________________________  
••  DDiissppoossaall  RRaattee  PPeerr  UUnniitt  ==    $$________________________  
••  TToottaall  SSeerrvviiccee  RRaattee    ==    $$________________________  
••  FFrraanncchhiissee  FFeeee  @@  55%%  ==    $$________________________  
••  AAddddiittiioonnaall  MMuunniicciippaall  FFeeee  ==    $$________________________  
••  TToottaall  RRaattee  PPaaiidd  bbyy  RReessiiddeenntt  ==    $$________________________  ppeerr  uunniitt  
  
SSiinnggllee--FFaammiillyy  DDwweelllliinnggss  --  RReessiiddeennttiiaall  CCuurrbbssiiddee  RReeccyycclliinngg  SSeerrvviiccee  
  
IInnddiiccaattee  mmoonntthhllyy  ccoosstt  ppeerr  uunniitt  ffoorr  rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  wweeeekkllyy  ccuurrbbssiiddee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  pprroocceessssiinngg  ooff  
rreessiiddeennttiiaall//hhoouusseehhoolldd  rreeccyyccllaabblleess,,  iinncclluuddiinngg::    aalluummiinnuumm  ccaannss,,  ttiinn//sstteeeell  ccaannss,,  HHDDPPEE,,  PPEETTEE,,  ffoooodd  aanndd  bbeevveerraaggee  
ccoonnttaaiinneerr  ggllaassss  aanndd  nneewwssppaappeerr..  
  

••  CCoolllleeccttiioonn  RRaattee  PPeerr  UUnniitt  ==    $$________________________  
••  FFrraanncchhiissee  FFeeee  @@  55%%  ==    $$________________________  
••  TToottaall  RRaattee  PPaaiidd  bbyy  RReessiiddeenntt  ==    $$________________________  ppeerr  uunniitt  
  
SSppeecciiaall  OOnnee--TTiimmee  PPiicckk--UUpp  CCoosstt  FFoorr  PPiicckk--UUpp  aanndd  DDiissppoossaall  OOff  AApppplliiaanncceess,,  FFuurrnniittuurree,,  aanndd  BBuullkkyy  IItteemmss  
  
IInnddiiccaattee  nnoott--ttoo--eexxcceeeedd  rraattee  ffoorr  oonnee--ttiimmee  ssppeecciiaall  ppiicckk--uupp  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  aapppplliiaanncceess,,  ffuurrnniittuurree,,  aanndd  ootthheerr  bbuullkkyy  
iitteemmss  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  rreegguullaarr  ccoolllleeccttiioonn..  
  
            $$________________________  ppeerr  iitteemm  
  
RReessiiddeennttiiaall::  SSppeecciiaall  OOnnee--TTiimmee  DDrroopp--OOffff  aanndd  CCoolllleeccttiioonn  ooff  aa  33--CCuubbiicc--YYaarrdd  BBiinn  
  
IInnddiiccaattee  rraattee  ffoorr  oonnee--ttiimmee  ddrroopp--ooffff  aanndd  ccoolllleeccttiioonn  ooff  aa  33--ccuubbiicc--yyaarrdd  bbiinn  aatt  aa  rreessiiddeennttiiaall  aaddddrreessss..  
  
            $$________________________  ppeerr  bbiinn  
  
RReessiiddeennttiiaall::    SSppeecciiaall  OOnnee--TTiimmee  DDrroopp--OOffff  aanndd  CCoolllleeccttiioonn  ooff  aa  4400--CCuubbiicc--YYaarrdd  ““RRoollll  OOffff””  CCoonnttaaiinneerr  
  
IInnddiiccaattee  rraattee  ffoorr  oonnee--ttiimmee  ddrroopp--ooffff  aanndd  ccoolllleeccttiioonn  ooff  aa  4400--ccuubbiicc--yyaarrdd  bbiinn  aatt  aa  rreessiiddeennttiiaall  aaddddrreessss..  
  
            $$________________________  ppeerr  ccoonnttaaiinneerr    ((pplluuss  ddiissppoossaall  cchhaarrggeess))  
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MMuullttiippllee--FFaammiillyy  DDwweelllliinnggss::  DDeettaacchheedd  UUnniittss  oonn  aa  SSiinnggllee  LLoott  
  
IInnddiiccaattee  mmoonntthhllyy  ccoosstt  ppeerr  uunniitt  ffoorr  rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  wweeeekkllyy  ccuurrbbssiiddee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  
rreessiiddeennttiiaall//hhoouusseehhoolldd  wwaassttee,,  eexxcclluuddiinngg  ssuucchh  iitteemmss  aass  aapppplliiaanncceess  oorr  ffuurrnniittuurree..  
  
            $$________________________  ppeerr  mmoonntthh  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  uunniitt  
  
            $$________________________  ppeerr  mmoonntthh  ppeerr  aaddddiittiioonnaall  uunniitt  
  
MMuullttiippllee--FFaammiillyy  UUnniittss::  AAttttaacchheedd  UUnniittss  ((AAppaarrttmmeennttss  aanndd  CCoonnddoommiinniiuummss))  aanndd  MMoobbiillee  HHoommee  PPaarrkkss  
  
IInnddiiccaattee  mmoonntthhllyy  ccoosstt  ppeerr  uunniitt  ffoorr  rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  wweeeekkllyy  ccuurrbbssiiddee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ddiissppoossaall  ooff  
rreessiiddeennttiiaall//hhoouusseehhoolldd  wwaassttee,,  eexxcclluuddiinngg  ssuucchh  iitteemmss  aass  aapppplliiaanncceess  oorr  ffuurrnniittuurree..  
  
            $$________________________  ppeerr  mmoonntthh  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  uunniitt  
  
            $$________________________  ppeerr  mmoonntthh  ppeerr  aaddddiittiioonnaall  uunniitt  
  
NNoottee  tthhaatt  ccuussttoommeerrss  iinn  tthhiiss  ccaatteeggoorryy  mmaayy  eelleecctt  ttoo  uuttiilliizzee  ccoommmmeerrcciiaall  sseerrvviicceess  aanndd  rraatteess  iinn  lliieeuu  ooff  rreessiiddeennttiiaall  
sseerrvviicceess  aanndd  rraatteess..  
  
  

AAPPPPEENNDDIIXX  IIIIbb::  BBiiddddiinngg  FFoorr  CCoommmmeerrcciiaall  SSeerrvviicceess  
  
BBiiddddiinngg  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  wwaassttee  ccoolllleeccttiioonn//ddiissppoossaall  sseerrvviicceess  sshhoouulldd  iitteemmiizzee::    11))  sseerrvviiccee  rraattee,,  22))  ddiissppoossaall  rraattee,,  33))  
ffrraanncchhiissee  ffeeee,,  44))  aaddddiittiioonnaall  mmuunniicciippaall  ffeeee,,  55))  ttoottaall  rraattee  ppaaiidd  bbyy  ccuussttoommeerr..    CCoommmmeerrcciiaall  sseerrvviicceess  vvaarryy  wwiiddeellyy  bbyy  
ffrreeqquueennccyy  ooff  sseerrvviiccee,,  tthhee  ttyyppee  ooff  ccoonnttaaiinneerr,,  aanndd  sseerrvviiccee  vveehhiiccllee  tthhaatt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  sseerrvvee  tthhee  nneeeeddss  ooff  eeaacchh  wwaassttee  
ggeenneerraattoorr..  
  
CCoommmmeerrcciiaall  RReeffuussee  SSeerrvviiccee——BBiidd  FFoorrmm  ((EExxaammppllee))  
  
33--CCuubbiicc  YYaarrdd  BBiinn                              PPrriiccee  
  
11  DDaayy  PPiicckk--UUpp                    ________________________  
        --    SSeerrvviiccee  RRaattee                    ________________________  
        --    DDiissppoossaall  RRaattee                  ________________________  
        --    FFrraanncchhiissee  FFeeee                  ________________________  
        --    AAddddiittiioonnaall  MMuunniicciippaall  FFeeee                ________________________  
        --    TToottaall  RRaattee  PPaaiidd  bbyy  CCuussttoommeerr                ________________________  
  
22  DDaayyss  PPiicckk--UUpp                    ________________________  
        --    SSeerrvviiccee  RRaattee                    ________________________  
        --    DDiissppoossaall  RRaattee                  ________________________  
        --    FFrraanncchhiissee  FFeeee                  ________________________  
        --    AAddddiittiioonnaall  MMuunniicciippaall  FFeeee                ________________________  
        --    TToottaall  RRaattee  PPaaiidd  bbyy  CCuussttoommeerr  ________________________  
  
33  DDaayyss  PPiicckk--UUpp                    ________________________  
        --    SSeerrvviiccee  RRaattee                    ________________________  
        --    DDiissppoossaall  RRaattee                  ________________________  
        --    FFrraanncchhiissee  FFeeee                  ________________________  
        --    AAddddiittiioonnaall  MMuunniicciippaall  FFeeee                ________________________  
        --    TToottaall  RRaattee  PPaaiidd  bbyy  CCuussttoommeerr  ________________________  
  
  
44  DDaayyss  PPiicckk--UUpp                    ________________________  
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        --    SSeerrvviiccee  RRaattee                    ________________________  
        --    DDiissppoossaall  RRaattee                  ________________________  
        --    FFrraanncchhiissee  FFeeee                  ________________________  
        --    AAddddiittiioonnaall  MMuunniicciippaall  FFeeee  ________________________  
        --    TToottaall  RRaattee  PPaaiidd  bbyy  CCuussttoommeerr  ________________________  
  
55  DDaayyss  PPiicckk--UUpp                    ________________________  
        --    SSeerrvviiccee  RRaattee                    ________________________  
        --    DDiissppoossaall  RRaattee                  ________________________  
        --    FFrraanncchhiissee  FFeeee                  ________________________  
        --    AAddddiittiioonnaall  MMuunniicciippaall  FFeeee                ________________________  
        --    TToottaall  RRaattee  PPaaiidd  bbyy  CCuussttoommeerr  ________________________  
  
66  DDaayyss  PPiicckk--UUpp                    ________________________  
        --    SSeerrvviiccee  RRaattee                    ________________________  
        --    DDiissppoossaall  RRaattee                  ________________________  
        --    FFrraanncchhiissee  FFeeee                  ________________________  
        --    AAddddiittiioonnaall  MMuunniicciippaall  FFeeee                ________________________  
        --    TToottaall  RRaattee  PPaaiidd  bbyy  CCuussttoommeerr  ________________________  
  
NNoottee::  TThhee  ssaammee  pprroocceedduurree  sshhoouulldd  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  wwiitthh  eeaacchh  ttyyppee  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  sseerrvviiccee,,  iinncclluuddiinngg  rroollll--ooffff  bbooxxeess  ((ii..ee..  

ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeebbrriiss  ccoonnttaaiinneerrss))  aanndd  tteemmppoorraarryy  sseerrvviiccee  bbiinnss..  
  
  

AAPPPPEENNDDIIXX  IIIIII::  EExxaammppllee  ooff  RRaattee  AAddjjuussttmmeenntt  CCaallccuullaattiioonn  
  
AA..  AAssssuummppttiioonnss  
  
BBaassee  RReessiiddeennttiiaall  SSeerrvviiccee  RRaatteess  
  11..  TTrraasshh  CCoolllleeccttiioonn//DDiissppoossaall  SSeerrvviiccee  $$1100..7755//mmoonntthh  
    aa..  CCuurrrreenntt  SSeerrvviiccee  BBaassee  $$77..5533//mmoonntthh  
    bb..  CCuurrrreenntt  DDiissppoossaall  BBaassee  $$33..2222//mmoonntthh  
  22..  RReeccyycclliinngg  CCoolllleeccttiioonn//PPrroocceessssiinngg  SSeerrvviiccee  $$11..8855//mmoonntthh  
  
CCoonnssuummeerr  PPrriiccee  IInnddeexx  ((CCPPII))  ==  22..1155%%  ((ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  rreeggiioonnaall  ccaallccuullaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  BBuurreeaauu  ooff  LLaabboorr  SSttaattiissttiiccss))  
  
DDiissppoossaall  RRaattee  IInnccrreeaasseess  
  
    RRaattee  LLaasstt  YYeeaarr  NNeeww  RRaattee  RRaattee  IInnccrreeaassee  %%  UUssaaggee  bbyy  CCiittyy  
  11..  LLaannddffiillll  XX  $$2255..0000  $$2266..0000  $$11..0000  5500%%  
  22..  LLaannddffiillll  YY  $$3333..0000  $$3344..5500  $$11..5500  3300%%  
  33..  LLaannddffiillll  ZZ  $$3399..0000  $$3399..5500  $$00..5500  2200%%  
  
TToottaall  AAnnnnuuaall  MMuunniicciippaall  TToonnnnaaggee  ((RReessiiddeennttiiaall  aanndd  CCoommmmeerrcciiaall))  111188,,006699  ttoonnss  
RReessiiddeennttiiaall  PPeerrcceennttaaggee  ooff  TToottaall  MMuunniicciippaall  TToonnnnaaggee  5522%%  
MMuunniicciippaall  FFrraanncchhiissee  FFeeee  55%%  
AAddddiittiioonnaall  MMuunniicciippaall  FFeeee  $$22..1100//mmoonntthh  
NNuummbbeerr  ooff  RReessiiddeennttiiaall  UUnniittss  SSeerrvveedd  2244,,669999  
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BB..  CCaallccuullaattiioonn  
  
CCaallccuullaattiioonn::  DDiissppoossaall  AAddjjuussttmmeenntt  
  
  11..  TToottaall  AAnnnnuuaall  MMuunniicciippaall  TToonnnnaaggee    111188,,006699  ttoonnss  
  22..  PPeerrcceenntt  RReessiiddeennttiiaall  ××  00..5522  
  33..  RReessiiddeennttiiaall  TToonnss    6611,,339966  ttoonnss  
  44..  RReessiiddeennttiiaall  UUnniittss  SSeerrvveedd  ÷÷  2244,,669999  
  55..  AAnnnnuuaall  TToonnss  PPeerr  HHoouusseehhoolldd  SSeerrvveedd    22..4499  
  66..  DDiissppoossaall  SSiittee  AAddjjuussttmmeennttss  
  
    AA..  LLaannddffiillll  XX  
      $$11..0000  iinnccrreeaassee  ppeerr  ttoonn  ××  22..4499  aannnnuuaall  ttoonnss  ppeerr  hhoouusseehhoolldd  ==  
      $$22..4499  aannnnuuaall  iinnccrreeaassee  ppeerr  hhoouusseehhoolldd  ==  $$00..2211  mmoonntthhllyy  iinnccrreeaassee  ppeerr  hhoouusseehhoolldd..  
          MMoonntthhllyy  iinnccrreeaassee  ppeerr  hhoouusseehhoolldd  aatt  llaannddffiillll  XX  ==  $$00..2211  ××  5500%%  uussaaggee  ==  $$00..1111  
    BB..  LLaannddffiillll  YY  
      $$11..5500  iinnccrreeaassee  ppeerr  ttoonn  ××  22..4499  aannnnuuaall  ttoonnss  ppeerr  hhoouusseehhoolldd  ==  
      $$33..7744  aannnnuuaall  iinnccrreeaassee  ppeerr  hhoouusseehhoolldd  ==  $$00..3311  mmoonntthhllyy  iinnccrreeaassee  ppeerr  hhoouusseehhoolldd..  
          MMoonntthhllyy  iinnccrreeaassee  ppeerr  hhoouusseehhoolldd  aatt  llaannddffiillll  YY  ==  $$00..3311  ××  3300%%  uussaaggee  ==  $$00..0099  
    CC..  LLaannddffiillll  ZZ  
      $$00..5500  iinnccrreeaassee  ppeerr  ttoonn  ××  22..4499  aannnnuuaall  ttoonnss  ppeerr  hhoouusseehhoolldd  ==  
      $$11..2255  aannnnuuaall  iinnccrreeaassee  ppeerr  hhoouusseehhoolldd  ==  $$00..1100  mmoonntthhllyy  iinnccrreeaassee  ppeerr  hhoouusseehhoolldd..  
          MMoonntthhllyy  iinnccrreeaassee  ppeerr  hhoouusseehhoolldd  aatt  llaannddffiillll  ZZ  ==  $$00..1100  ××  2200%%  uussaaggee  ==  $$00..0022  
  
    TToottaall  mmoonntthhllyy  iinnccrreeaassee  ppeerr  hhoouusseehhoolldd      $$00..2222  
  
CCaallccuullaattiioonn::  DDiissppoossaall  ++  CCPPII  AAddjjuussttmmeenntt  
  
  88..  CCuurrrreenntt  SSeerrvviiccee  BBaassee    $$77..5533//mmoonntthh  
  99..  CCPPII      ××  00..00221155  
  1100..  CCPPII  AAddjjuussttmmeenntt    $$00..1166//mmoonntthh  
  1111..  NNeeww  CCPPII  SSeerrvviiccee  BBaassee  ((lliinneess  88  ++  1100))    $$77..6699//mmoonntthh  
  
  1122..  CCuurrrreenntt  DDiissppoossaall  BBaassee    $$33..2222//mmoonntthh  
  1133..  DDiissppoossaall  AAddjjuussttmmeenntt  ((lliinnee  77))  ++  $$00..2222//mmoonntthh  
  1144..  NNeeww  DDiissppoossaall  BBaassee    $$33..4444//mmoonntthh  
  
  1155..  NNeeww  NNeett  TTrraasshh  CCoolllleeccttiioonn//DDiissppoossaall  RRaattee  ((lliinneess  1111  ++  1144))    $$1111..1133//mmoonntthh  
  
CCaallccuullaattiioonn::  RReeccyycclliinngg  SSeerrvviiccee  ++  CCPPII  AAddjjuussttmmeenntt  
  
  1166..  RReeccyycclliinngg  SSeerrvviiccee  BBaassee  RRaattee    $$11..8855//mmoonntthh  
  1177..  CCPPII      ××  00..00221155  
  1188..  CCPPII  AAddjjuussttmmeenntt    $$00..0044//mmoonntthh  
  1199..  NNeeww  RReeccyycclliinngg  SSeerrvviiccee  BBaassee  RRaattee  ((lliinneess  1166  ++  1188))    $$11..8899//mmoonntthh  
  
CCaallccuullaattiioonn::  NNeeww  TToottaall  SSeerrvviiccee  RRaattee  
  
  2200..  NNeeww  RRaattee  PPaaiidd  ttoo  CCoonnttrraaccttoorr  ((lliinneess  1155  ++  1199))    $$1133..0022//mmoonntthh  
  2211..  MMuunniicciippaall  FFrraanncchhiissee  FFeeee  PPeerrcceennttaaggee  ××  00..0055  
  2222..  MMuunniicciippaall  FFrraanncchhiissee  FFeeee    $$00..6655//mmoonntthh  
  2233..  AAddddiittiioonnaall  MMuunniicciippaall  FFeeee    $$22..1100//mmoonntthh  
  2244..  TToottaall  FFeeee  PPaaiidd  bbyy  RReessiiddeenntt  ((lliinneess  2200  ++  2222  ++  2233))    $$1155..7777//mmoonntthh  
  




