
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  sukcesywny  odbiór  oraz   zagospodarowanie(  usługa  odbioru  i

zagospodarowania) (kompleksowe zagospodarowanie tj.  odbiór,  transport  i  zagospodarowanie),

komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie   19 12 10 – odpady palne (paliwo

alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia

14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21).

Szacunkowa ilość komponentu dla poszczególnych części zamówienia, która zostanie przekazana

Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 2500 Mg.

Do produkcji  komponentu na paliwo alternatywne wykorzystywane są niesegregowane odpady

komunalne (kod 20 03 01), oraz odpady opakowaniowe (z grupy 15), pozbawione metali żelaznych

i nieżelaznych. Skład odpadu stanowią przede wszystkim odpady z tworzyw sztucznych oraz z

papieru i tektury.

Komponenty do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowane przez Zamawiającego

do odbioru w postaci sprasowanej, wiązanej drutem stalowym.

Wymiary sprasowanych beli wynoszą  około 80x120x145 cm a średnia waga jednej beli wynosi

550 kg.

Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) odbywał się będzie w dniach od

poniedziałku  do  piątku,  w  godzinach  7-16,  w  ilości  określonej  w  zamówieniu  jednostkowym

przesłanym  mailem  (lub  faksem)  do  Wykonawcy.  Istnieje  możliwość  innego  terminu  odbioru

surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 Załadunek komponentu jest po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę

komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach Zamawiającego, zlokalizowanych

w zakładzie  Zamawiającego i  będzie  potwierdzane kwitem wagowym.  Dokument  ten  stanowić

będzie  wyłączną podstawę do określenia ilości  odebranych komponentów do produkcji  paliwa

alternatywnego (RDF) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadu dla komponentów do produkcji

paliwa  alternatywnego (RDF)  o  kodzie  odpadu 19  12 10,  odebranych  w danym miesiącu,  na

podstawie bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z programu komputerowego

obsługującego system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane będą

w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


