OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie: Ex 20 01 99 – inne niewymienione frakcje
zbierane w sposób selektywny
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku
lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie kodzie Ex 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane
w sposób selektywny tj. strzykawki i igły pochodzące z domowych iniekcji oraz prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych
w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 lub nr 2 do ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania
umowy, tj. 12 miesięcy od daty podpisania umowy, wyniesie 0,2 Mg.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania
odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków.
Do zadań Wykonawcy należeć będzie odbiór i transport odpadów własnym transportem z miejsc
magazynowania odpadów:
1) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 21
2) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno
oraz dostarczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do instalacji
uprawnionej do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, wskazanej przez Wykonawcę.
Za transport zgodny z obowiązującymi przepisami odpowiada Wykonawca.
Odbiór leków będzie się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 14.00, w
ilości określonej w zamówieniu przesłanym mailem lub telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy.
Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane wcześniej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych terminów i godzin odbioru.
Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego.
Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze
Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokumenty te stanowić będą wyłączną
podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W przypadku awarii lub braku wagi, Zamawiający oszacuje masę odpadów na podstawie
dotychczasowych doświadczeń lub pojemności odbieranych pojemników. W przypadku, gdy Przejmujący
odpady, na zalegalizowanej wadze w instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania stwierdzi inną masę,
przyjmuje się ją za masę rzeczywistą i będzie stanowiła podstawę do określenia ilości odebranych
odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz
sprawozdawczości zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
Wykonawca po wykonaniu usługi, zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o sposobie
zagospodarowania odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w umowie instalację, w której odebrane odpady będą
poddawane procesowi odzysku lub unieszkodliwiania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zarówno dla Zadania nr 1, Zadania nr 2, Zadania nr 3,
Zadania nr 4, Zadania nr 5 , Zadania nr 6 , oraz Zadania nr 7 albo dla jednego z wybranych Zadań..
Maksymalna liczba części zamówienia (Zadań), które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 7

