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CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwienie  

(zagospodarowanie) odpadów o kodach 19 08 01 (skratki) i 19 08 02 (zawartość piaskowników) 

z Oczyszczalni Ścieków przy ul. Kostrzyńskiej 158 w Gorzowie Wlkp. Odpady powstają 

na Oczyszczalni w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków. 

2. Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od ilości i jakości ścieków dopływających do 

Oczyszczalni.  

Szacunkowa ilość odpadów: 

- skratki – 300 Mg/rok 

- zawartość piaskowników – 200 Mg/rok 

Załącznik nr 1 i 2 do OPZ – podstawowa charakterystyka odpadów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systematycznego i terminowego odbioru odpadów. 

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  odbierać  odpad:  

− w dni robocze, wywóz zgłoszony do godz. 10:00, powinien być zrealizowany nie później niż 

do 8 godzin od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, 

− w dni robocze, wywóz zgłoszony po godz. 1000, powinien być zrealizowany nie później, niż do 

godz. 14:00 następnego dnia roboczego,  

− zgłoszenia przyjęte w dni ustawowo wolne od pracy wywóz powinien być zrealizowany 

nie później niż do godz. 14:00 następnego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od 

pracy. 

5. Zgłoszenie przesłane  będzie  Wykonawcy  drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

6. Po niezwłocznym potwierdzeniu telefonicznym przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do 

odbioru wraz ze wskazaniem daty odbioru, planowanej godziny oraz numerów rejestracyjnych 

pojazdu przewidzianego do transportu, Zamawiający w systemie ewidencji BDO na platformie 

internetowej wygeneruje planowaną kartę przekazania odpadu. 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał numer ewidencyjny BDO w Bazie Danych  

o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami – Wykonawca będzie zobowiązany 

do potwierdzania kart przekazania odpadów w systemie BDO na platformie internetowej. 

8. Odbiór kontenera nastąpi z miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub bezpośrednio 

z miejsca załadunku, tj. hali krat. W przypadku odbioru  kontenera  z  miejsca  załadunku,  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do podstawienia  w  to  miejsce  kontenera  pustego. 

9. Zamawiający posiada cztery kontenery typu mulda o pojemności  7 m3 (dwa na skratki i dwa na 

zawartość piaskowników).  

Załącznik nr 3 do OPZ – szczegółowe dane kontenera Zamawiającego 

10. Kontenery udostępnione Wykonawcy będą przez Wykonawcę wykorzystywane wyłącznie do 

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

11. Kontenery zlokalizowane są w budynku krat, do którego wjazd odbywa się dwoma bramami 

rolowanymi o wymiarach: wysokość 4,5 m; szerokość 3,5 m każda.  

12. Wykonawca odpowiada za stan kontenerów w czasie: 

1) załadunku i rozładunku przez specjalistyczny samochód 

2) transportu, 

3) pobytu poza terenem Oczyszczalni Ścieków, 

4) składowania na terenie Wykonawcy. 

13. W przypadku uszkodzenia udostępnionych Wykonawcy kontenerów typu mulda, Wykonawca na 

własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona ich naprawy.  
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14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości usługi, równocześnie z odbiorem 

załadowanego kontenera podstawi do budynku krat pusty kontener Zamawiającego typu mulda. 

Wykonawca pełny kontener wywozi na składowisko i nie ma obowiązku w tym samym dniu 

oddawać Zamawiającemu psutego kontenera. Pusty kontener Wykonawca przywiezie do 

Zamawiającego na jego wezwanie do odbioru pełnego kontenera. 

15. Jeżeli liczba kontenerów posiadanych przez Zamawiającego do gromadzenia i odbioru odpadu 

okaże się niewystarczająca, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić własne szczelne kontenery 

o pojemności co najmniej 5 m3. 

16. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za transport i gospodarowanie przedmiotowym 

odpadem zgodnie z posiadanym zezwoleniem. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu 

załadunku odpadów na środki transportowe Wykonawcy na terenie Oczyszczalni ścieków. Z tą 

chwilą Wykonawca staje się posiadaczem odpadów i obciążony zostaje wszelkimi obowiązkami 

wynikającymi z ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o transporcie 

drogowym. 

17. Wykonawca prowadzi wszelkie prace związane z zamówieniem zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymując w czystości miejsce odbioru odpadu, 

wewnętrznych dróg Oczyszczalni Ścieków i drogi dojazdowej od ul. Kostrzyńskiej do Oczyszczalni 

Ścieków oraz dróg publicznych. Pojazdy transportujące odpady powinny być szczelne, sprawne 

technicznie i czyste – bez pozostałości odpadów na ogumieniu i burtach zewnętrznych. 

W przypadku zabrudzenia dróg wewnętrznych Oczyszczalni Ścieków, drogi dojazdowej 

od ul. Kostrzyńskiej do Oczyszczalni Ścieków oraz dróg publicznych, Wykonawca na własny koszt 

w tym samym dniu, w którym wystąpiła nieprawidłowość, skutecznie posprząta drogi. 

18. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych 

wypadków, podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy o ochronie środowiska.  

19. Awaria środka transportu oraz warunki atmosferyczne nie zwalniają Wykonawcy ze świadczenia 

usług będących przedmiotem umowy.  

20. W przypadku zaistnienia sytuacji losowych, w tym awarii środka transportu, Wykonawca 

zobowiązany jest do podstawienia na własny koszt zastępczego środka transportu do odbioru 

odpadów. 

21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić elektroniczną ewidencję wywożonych odpadów, która 

będzie podstawą do rozliczenia przedmiotu zamówienia.  

22. Wykonawca będzie ważył każdy pojazd wywożący odpady – załadowany odpadami (waga 

pojazdu z odpadami) oraz pusty (waga pojazdu bez odpadów), na legalizowanej, najazdowej 

wadze samochodowej będącej w posiadaniu Wykonawcy. 

23. Każdy  pojazd  ważony  będzie  dwukrotnie  –  waga  brutto  z pełnym  pojemnikiem  oraz  tara  

z opróżnionym pojemnikiem.   

24. Na  podstawie  ważeń  automatycznie  wygenerowany  oraz  wydrukowany zostanie kwit  wagowy  

zawierający  co  najmniej: nazwę  transportującego  odpad,  nazwę towaru,  daty  oraz  godziny  

ważeń,  wagę  netto,  wagę  brutto,  tarę,  nazwisko kierowcy, nr rejestracyjny pojazdu, podpis 

wagowego oraz podpis kierowcy. Kwit wagowy zostanie wydrukowany w dwóch egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron. Kwit wagowy Wykonawca zobowiązany jest przesłać niezwłocznie 

(w dniu ważenia) Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: d.bras@pwikgo.pl oraz 

dostarczyć w formie pisemnej (papierowej) do siedziby Oczyszczalni Ścieków ul. Kostrzyńska 158 

w Gorzowie Wlkp. Kwit wagowy  będzie  podstawą  do  określenia  ilości  odpadów  w  Karcie 

przekazania odpadu. 

mailto:d.bras@pwikgo.pl
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25. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów: ustawy o odpadach, ustawy Prawo 

ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz przepisami 

wykonawczymi do tych ustaw. 

26. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na 

Zamawiającego, (jako na wytwórcę odpadów) wynikających z zagospodarowania odpadów 

niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie i ustawie o odpadach wraz z aktami 

towarzyszącymi, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę, a Wykonawca będzie zobowiązany 

to obciążenie w całości pokryć. 

27. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania 

wynagrodzenia umownego i/lub ilości odpadów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219

