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Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym wywozie i 

zagospodarowaniu odpadów typu: 

- skratki (kod 19 08 01) 

- zawartość piaskowników (kod 19 08 02) 

z terenu Oczyszczalni Ścieków w Kole, ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło. 

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania w/w odpadów przez co rozumie 

się  wywóz własnymi lub wynajętymi przez Wykonawcę samochodowymi środkami 

transportowymi, przewóz do miejsc zagospodarowania i docelowe zagospodarowanie z 

zachowaniem zasad postępowania z odpadami określonych w obowiązujących przepisach tj.: 

Ustawie z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), Ustawie z 

dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 j.t. ; z późniejszymi 

zmianami Dz. U. 2014 poz. 1101) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych. 

Załadunek będzie realizowany przez Zamawiającego. 

W momencie odbioru w/w odpadów Wykonawca staje się ich posiadaczem i 

przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za sposób ich zagospodarowania, który powinien 

być zgodny z posiadanymi decyzjami, w tym decyzją zezwalającą na prowadzenie 

działalności w zakresie zbierania, transportu, przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02. 

Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywać się będzie na podstawie Karty Przekazania 

Odpadu (BDO). 

Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia. 
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Szacowane ilości odpadów 

Zamawiający przewiduje w okresie trwania umowy (tj. 12 miesięcy od momentu 

podpisania umowy) produkcję łącznie: 

- 100 ton skratek 

- 50 ton piasku z piaskowników 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wywożonych odpadów. 

Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec 

Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać każdorazowo ważenie wszystkich 

samochodowych środków transportowych na zalegalizowanej wadze. 

Realizacja umowy 

Sposób realizacji Umowy będzie polegał na każdorazowym telefonicznym zgłoszeniu 

gotowości Zamawiającego, tj. gdy ilość odpadów (skratek albo piasku) będzie na poziomie 

około 25 ton. 

 


