
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz  zagospodarowanie odpadów 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 2021 r., poz. 779). 

Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, tj. 

po podpisaniu umowy. do 31.12.2022r.  wyniesie  8 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od 

umowy lub zmianą jej warunków. 

 

 Do produkcji komponentu na paliwo alternatywne wykorzystywane są głównie niesegregowane odpady 

komunalne (kod 20 03 01), oraz odpady opakowaniowe (z grupy 15).  W skład odpadu   wchodzą  

przede wszystkim odpady z tworzyw sztucznych oraz z makulatury. Odpad o kodzie 19 12 10 

pozbawiony jest szkła i metali. 

Odpad będzie przygotowany przez Zamawiającego do odbioru w postaci  zbelowanej, wiązanej drutem 

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

wynosi  około 430 kg. Jest to wartość orientacyjna służąca Wykonawcy w celu skalkulowania kosztów. 

Odbiór odbywał się będzie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.00 -16.00, w ilości 

określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem lub telefonicznie do przedstawiciela 

Wykonawcy. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

Odbiór odpadów będzie z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12a, 62-

200 Gniezno. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez 

Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej 

w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokumenty te stanowić będą 

wyłączną 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 każdym miesiącu wykonania usługi, zobowiązany jest dostarczyć pisemne 

oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów, ze wskazaniem procesu odzysku 

wyszczególnionego w załączniku nr1 do ustawy z dnia 14 grudni 2012 roku o odpadach. Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać w umowie instalację, w której odebrane odpady będą poddawane procesowi 

odzysku. 

 


