
Załącznik nr 1 do ZP.271.1.18.2018 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 

16 81 01*(odpady wykazujące właściwości niebezpieczne), z terenu nieruchomości oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 279/17 położonej w Gostyninie  przy ulicy Ziejkowej, w ilości szacunkowej ok. 700 Mg. 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach wykonania zastępczego, prowadzonego na podstawie przepisów 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (t.j. Dz. U. z dnia 2017 r., poz.1201 ze zm.) 

3. Ilość odpadów niebezpiecznych objętych zamówieniem ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. 
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przed złożeniem oferty do dokonania we własnym zakresie  i na 

własny koszt wizji lokalnej w celu samodzielnego oszacowania odpadów. 

5. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i możliwość korzystania z terenu prac tj. działki oznaczonej  nr 
ew. 279/17, na czas realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 7 tygodni od 
dnia przekazania terenu. 

7. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich, 
załadunku, przygotowania do transportu, transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwiania 
odpadów przez termiczne przekształcenie w spalarni odpadów. 

8. Z chwilą przejęcia odpadów z terenu prac Wykonawca staje się posiadaczem odpadów oraz przejmuje na 
siebie całkowitą odpowiedzialność za ich stan i bezpieczeństwo podczas transportu i dalszego 
gospodarowania (podstawa prawna art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu podpisania umowy harmonogram działań, 

zawierający: wykaz planowanych do podjęcia czynności od chwili załadunku do unieszkodliwienia, 
daty podejmowanych czynności, osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych czynności (z 
podaniem imienia, nazwiska oraz numerów telefonów), 

b) Harmonogram, o którym mowa wyżej Wykonawca musi przekazać służbom ratunkowym tj.: 
Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie, Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie oraz 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Oddział Gostynin, na 
minimum 2 dni przed przystąpieniem do realizacji usługi, w celu zapewnienia gotowości tych służb. 

c) przejęcia pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub 
naruszeniem przez niego obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania odpadami, 

d) pokrycia w całości strat materialnych powstałych na skutek niewłaściwie lub nieprawidłowo 
wykonywanych usług, 

e) zabezpieczenia pozostałych odpadów nieujętych w zamówieniu, znajdujących się na działce 279/15,  
przed wystąpieniem jakichkolwiek zanieczyszczeń środowiska (przewróceniu i wycieku), 

f) odpowiedzialności przed organami kontrolnymi: Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, 
Państwową Inspekcją Pracy i innymi, 

g) pełnej dyspozycyjności w zakresie wykonywania przedmiotu umowy, 
h) poinformowania Zamawiającego na minimum 2 dni przed przystąpieniem do realizacji usługi, aby 

Zamawiający mógł powiadomić odpowiednie służby tj. Komendę Powiatową Policji w Gostyninie, 
Państwową Straż Pożarną w Gostyninie, Prokuraturę Rejonową w Gostyninie. 

10. Wymagania dotyczące załadunku: 
a) przekazanie terenu prac nastąpi na podstawie protokołu przekazania, podpisanego przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę, 
b) po przekazaniu terenu prac, przed przystąpieniem do załadunku Wykonawca zobowiązany jest 

oznaczyć pojemniki z odpadami w sposób trwały i widoczny, odpowiednio numerem porządkowym 
oraz napisem „Gostynin”, 

c) Wykonawca zobowiązany jest po każdym dniu pracy sporządzić bieżącą dokumentację wykonawczą i 
przekazać ją drogą elektroniczną na adres e-mailowy koordynatora prac ze strony Zamawiającego, 

d) bieżąca dokumentacja wykonawcza powinna zawierać: informację o ilości załadowanych i 
przetransportowanych do miejsca unieszkodliwienia, wykaz pojemników załadowanych w danym 
dniu zgodnie z oznaczeniem, wskazanie osoby koordynującej prace w danym dniu oraz fotografie z 
miejsca prac, 

e) przed załadunkiem Wykonawca w miarę możliwości zobowiązany jest do poboru próbek zawartości 
znajdujących się w beczkach/mauzerach do wykonania badań w celu określenia rodzaju odpadu, 



f) odpady ładowane będą na samochody Wykonawcy lub zamiennie do kontenerów różnego typu, 
podstawionych przez Wykonawcę w zależności od potrzeb, 

g) załadunek odpadów, w tym odpadów w ciekłym stanie skupienia musi odbywać się w taki sposób, 
aby nie dochodziło do wycieków i zanieczyszczenia podłoża, 

h) w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zanieczyszczenia środowiska (wycieku) powstałego na 
skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować 
ewentualne straty w środowisku poprzez usunięcie i unieszkodliwienie zanieczyszczeń oraz 
rekultywację miejsca zdarzenia poprzez wymianę gruntu, 

i) teren prowadzenia prac objętych zamówieniem wyposażony zostanie przez Wykonawcę w zapas 
sorbentów oraz podstawowy sprzęt gaśniczy, 

j) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia kart przekazania odpadów, zgodnych ze wzorem z 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 1973), 

k) Wykonawca zobowiązany jest posiadać wagę oraz ważyć odpady objęte zamówieniem na miejscu 
załadunku, w celu uniknięcia przeładowania pojazdów transportujących odpady oraz określenia 
szacunkowej ilości odpadów zabieranych z terenu prac, 

11. Wymagania dotyczące transportu: 
a) odpady podczas transportu będą tak zabezpieczone, aby uniemożliwi ć ich rozprzestrzenianie poza 

środki transportu w szczególności wyciek, 
b) dobór środków transportu przewidzianych do świadczenia usługi transportu musi być dokonany z 

uwzględnieniem właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w tym stanu skupienia, 
c) Zamawiający wymagać będzie pełnej sprawności technicznej taboru samochodowego Wykonawcy 

używanego do realizacji przedmiotu zamówienia (potwierdzonego aktualnymi przeglądami 
technicznymi), 

d) każda jednostka transportowa przewożąca odpady niebezpieczne powinna być wyposażona w co 
najmniej jedną gaśnicę, 

e) Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobom (kierowcom) wykonującym transport odpadów 
objętych zamówieniem pisemne instrukcje tzw. instrukcje wypadkowe, dotyczące przewożonego 
odpadu i sposobu postępowania w razie wypadku, 

f) Wykonawca usługi transportu musi dysponować doradcą w zakresie ADR posiadającym odpowiednie 
zaświadczenie o ukończeniu właściwego kursu ADR, 

g) każdorazowy odbiór odpadów z terenu prac będzie potwierdzony kartą przekazania odpadów, 
sporządzoną przez Wykonawcę, opatrzoną datą wykonania usługi z wyszczególnieniem faktycznej 
ilości odbieranych odpadów, jeden egzemplarz karty przekazania odpadów otrzyma Zamawiający, 

12. Wymagania dotyczące unieszkodliwienia odpadów: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwienia odpadów w instalacji termicznego 

przekształcania odpadów o wydajności zapewniającej unieszkodliwienie odpadów odebranych od 
Zamawiającego, 

b) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do termicznego przekształcenia odpadów w instalacji do 
której posiada tytuł prawny, która posiada aktualne decyzje - uprawnienie zezwalające na 
użytkowanie/eksploatację o zdolności utylizacji odpadów niebezpiecznych będących przedmiotem 
zamówienia, 

c) Zamawiający dopuszcza przekazanie odpadów do innej instalacji termicznego przekształcenia 
odpadów, posiadającej aktualne decyzje – uprawnienia zezwalające na użytkowanie/eksploatację o 
zdolności utylizacji odpadów niebezpiecznych, tylko w przypadku wystąpienia awarii, 

d) Wykonawca zobowiązany jest do podania adresu, miejsca lokalizacji instalacji unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych, w której realizowany będzie przedmiot zamówienia w tym zakresie, 

e) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ostatni protokół pokontrolny instalacji termicznego 
przekształcania odpadów sporządzony przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
(właściwego miejscowo dla spalarni), z którego treści powinno wynikać, że spalarnia jest 
eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, a ich standardy 
są dotrzymane, 

f) dokument potwierdzający proces unieszkodliwienia odpadów objętych zamówieniem, stanowi 
załącznik do faktury wystawionej przez Wykonawcę. 


