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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie zmielonych odpadów wielkogabarytowych o ko-

dzie 19 12 12 

1. Zamówienie ma obejmować: 

• transport odpadów z Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej 

7a w Katowicach do miejsca zagospodarowania 

• zagospodarowanie zgodnie z posiadaną decyzją 

Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy, przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary 

związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności 

przejmuje on odpowiedzialność za przyjęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z 

tego wynikające 

2. Załadunek 

Załadunek odpadów odbywać się może przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzi-

nach od 6:30 do 17:00 oraz w soboty (po uzgodnieniu z Zamawiającym) w godzinach od 6:30 do 

13:30 

3. Miejsce załadunku odpadów: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowic-

kiej 7a w Katowicach 

4. Kod odpadu: 19 12 12 - zmielone odpady wielkogabarytowe 

5. Krótka charakterystyka: Odpad wytworzony w wyniku rozdrabniania odpadów wielkogabaryto-

wych 

6. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części; ilość odpadów przeznaczona do odbioru, 

transportu i zagospodarowania 2500 Mg plus 30% w ramach opcji; Ilość odpadów łącznie z opcją: 

3250 Mg 

Uwaga: Podane ilości odpadu są szacunkowe. Rozliczenie następować będzie powykonawczo na 

podstawie ilości odebranych odpadów 

7. Okres realizacji: sukcesywnie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

8. Wymagania dla odbiorcy w zakresie ochrony środowiska: 

• wymagane jest posiadanie aktualnej, prawomocnej decyzji udzielającej zezwolenia na trans-

port i przetwarzanie w/w rodzaju odpadów. 



Załącznik Nr 5 do SWZ 
PN/15/2022 

 

• wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospo-

darujących odpadami (z uwzględnieniem informacji na temat wpisu w zakresie transportu 

w/w odpadów) 

9. Warunki realizacji w zakresie ewidencji i rozliczania odpadów: 

• zamawiający ustala jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówie-

nia. 

• ważenie odpadów będzie odbywało się na legalizowanej wadze Zamawiającego i będzie do-

kumentowane kwitem wagowym i dokumentem WZ potwierdzonym przez Wykonawcę. Na 

podstawie dokumentu WZ Zamawiający będzie wystawiał kartę przekazania odpadu, którą 

potwierdzi Wykonawca. Dokumenty te stanowić będą podstawę do określenia ilości odebra-

nych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

• Wykonawca zobowiązany będzie po upływie jednego miesiąca wykonywania usługi do do-

starczenia Zamawiającemu , bez wezwania, dokumentów potwierdzających końcowe prze-

tworzenie odpadów. Dokument ten wystawiony powinien być zbiorczo dla danego rodzaju 

odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 14 dni od ostatniego 

dnia miesiąca 

• transport odpadu powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w 

zakresie transportu i gospodarki odpadami. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamó-

wienia powinien monitorować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot 

zamówienia. 

• każdy transport powinien być zabezpieczony przed wydostawaniem się odpadu na ulicę. W 

szczególnych przypadkach powinno się zastosować plandekowanie lub siatkowanie. 

 

10. Osoba nadzorującą realizację zamówienia jest Pan Artur Oleś tel 600 949 554; e mail: ar-

tur.oles@mpgk.com.pl 

 


