Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 28.12.2016 r.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Będzieszynie (PSZOK), adres Będzieszyn nr 113.
1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj.:
a) zmieszane odpady opakowaniowe (150106) lub tworzywa sztuczne (200139)
b) zużyte opony (160103)
c) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (170107)
d) materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (170604)
e) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03 (170904)
f) papier i tektura (200101)
g) szkło (200102)
h) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (200121*)
i) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
(201027*)
j) leki inne niż wymienione w 20 01 31 (200132)
k) baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (200134)
l) metale (200140)
ł) odpady ulegające biodegradacji (200201)
m) odpady wielkogabarytowe (200307)
n) odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (200399).
2) Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 ppkt a)-f), i), l)-n) będą zbierane i transportowane w
kontenerach hakowych typu KP-7 (odpady o kodach:170107, 170904, 200399), KP-10 (odpad
o kodzie:170604), KP-14 (odpady o kodach:150106, 200139, 200101, 201027*, 200140,
200201), KP-35 (odpady o kodach:160103, 200307) będących własnością Zamawiającego. Po
opóźnieniu kontenerów Wykonawca przywiezie je do PSZOK.
3) Odpady ze szkła (ust. 1 pkt 1 ppkt g)) będą zbierane w pojemnikach o pojemności 1100l.
Odpady te należy odebrać z PSZOK pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych.
4) Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 ppkt h), j), k) zbierane będą w pojemnikach (60l, 200l),
które Wykonawca będzie mógł zabrać i oddać Zamawiającemu po ich opróżnieniu.
5) Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 ppkt i) będą zapakowane na paletach i ułożone w
kontenerze.

6) Wszystkie odpady wymienione w ust.1 pkt 1 ppkt a)-k) i ł)-n) należy przekazać do instalacji
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o
której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
7) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie instalacje, w szczególności regionalne
instalacje do przetwarzania odpadów, do których będzie przekazywał odpady.
8) Odpady ulegające biodegradacji (200201) należy przekazywać wyłącznie do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z obowiązującym Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 regionalna instalacją do
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla Zamawiającego jest Zakład Utylizacyjny
Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk Szadółki. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o
której mowa powyżej, bądź w stanach odbiegających od normalnej eksploatacji, dopuszcza się
skierowanie odpadów do instalacji zastępczych. Od marca 2017 roku do III kwartału 2018 roku
RIPOK Szadółki nie będzie przyjmował odpadów ulegających biodegradacji.
9) Odpady z metali (200140) należy przekazywać do skupu złomu. Ze skupu złomu
Wykonawca będzie miał obowiązek uzyskać Formularz przyjęcia odpadów metali – Umowa
kupna sprzedaży - bezgotówkowa i przekazać go Zamawiającemu podczas zwrotu kontenera.
10) Kontenery i pojemniki opróżniane będą z częstotliwością gwarantującą ich nie
przepełnianie. Częstotliwość odbioru odpadów może być uzależniona od pory roku oraz
warunków atmosferycznych.
Przewiduje się średnio:
- odbiór 1 szt. kontenera KP-35 – 32 razy w ciągu trwania umowy
- odbiór 1 szt. kontenera KP-14 – 50 razy w ciągu trwania umowy
- odbiór 1 szt. kontenera KP-10 - 6 razy w ciągu trwania umowy
- odbiór 1 szt. kontenera KP-7 – 29 razy w ciągu trwania umowy
- odbiór szkła zbieranych w pojemnikach o pojemności 1100l – 4 razy w ciągu trwania umowy
- pojemniki na odpady niebezpieczne baterie, leki, świetlówki – 3 razy w ciągu trwania umowy.
Odpady niebezpieczne, pojemniki na baterie, leki i świetlówki odbierane będą jednym
transportem w specjalnych pojemnikach.
Przez jeden kurs rozumie się odbiór kontenera/pojemnika z PSZOK, przewóz go do instalacji i
przywóz do PSZOK.
11) Ilość odpadów przekazywana do instalacji w okresie 2.01.2014r.-31.10.2016r.

Kod odpadu

170107
200101
200102
200201
200307
160103

Rodzaj odpadu
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17
01 06
Papier i tektura
Szkło
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony

Masa odpadów w Mg
do
31.10.2016
2014 rok 2015 rok
roku

89,38
4,5
3,34
48,62
51,76
12,4

75,36
5,64
3,06
61,64
53,14
22,92

81,22
5,46
2,4
34,42
54,74
8,84

200139
150106

170904

Tworzywa sztuczne
Zmieszane odpady opakowaniowe
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01
33
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09
02 i 17 09 03

200127*
170405

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i
żywice zawierające substancje niebezpieczne
Żelazo i stal

200121*
200132
200134

1,46
1,56

0
4,64

0
7,58

0,029
0,025

0,029
0,058

0,025
0,07

0,146

0,066

0,053

1,26

3,02

0

3,14
0

1,42
0,91

3,6
1,69

12) Planowana masa odpadów, która zostanie przekazana do zagospodarowania w 2017 roku

Kod odpadu

Przewidywana
masa
odpadów w
2017r. w Mg

170107
200101
200102
200201
200307
160103
200139
150106
200121*
200132
200134

Rodzaj odpadu
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Papier i tektura
Szkło
Odpady ulegające biodegradacji
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony
Tworzywa sztuczne
Zmieszane odpady opakowaniowe
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

170904

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

12,00

200127*
170405
170604
200399

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające
substancje niebezpieczne
Żelazo i stal
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

6,00
3,00
1,20
6,00

95,00
7,00
4,00
55,00
65,00
16,00
2,00
12,00
0,05
0,15
0,10

2. Warunki odbioru kontenerów/pojemników
1) O konieczności odbioru odpadów powiadamiać będzie Państwa e-mailowo lub telefonicznie
pracownik Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.
2) Firma będzie miała obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia przyjechać po
wskazany w zgłoszeniu kontener/kontenery/pojemnik/pojemniki.

3) Zgłoszenia będą następowały wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Zgłoszenie, które zostanie wysłane w piątek będzie mogło zostać zrealizowane we wtorek lub
w środę w kolejnym tygodniu.
4) Wszystkie kontenery i pojemniki firma transportująca będzie miała obowiązek odebrać z
PSZOK od wtorku do piątku od godziny 13.00 do godziny 17:30 i przywieźć do PSZOK
najpóźniej w dniu kolejnym od godziny 13:00 do godziny 15:00.
5) Firma transportująca nie będzie mogła mieszać odpadów, które zostaną odebrane z PSZOK.
3.Wymagania, które musi spełniać Wykonawca:
- w dniu podpisania umowy:
1) Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej na świadczenie usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
2) Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie właściwego Starosty w zakresie transportu
odpadów.
- do 20-ego dnia po podpisaniu umowy:
1) Wykonawca musi posiadać obowiązujące testy zgodności dla odpadów o kodach: 170904,
170604, 200399.
Jeżeli ww. dokumenty stracą ważność w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca
zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu nowych obowiązujących dokumentów,
w terminie do ostatniego dnia obowiązywania zezwoleń.
4. Wymagany termin realizacji całego zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2017r.
5. Warunki rozliczania i płatności
1) Termin płatności: 14 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury VAT.
2) Wykonawca do faktury VAT dołącza karty przekazania odpadu.
3) W przypadku zmiany cennika w instalacjach, Zamawiający zapłaci cenę za 1 tonę odpadu
wg. aktualnych stawek.
4) Rozliczenie będzie następowało na podstawie faktycznie wykonanych kursów oraz
rzeczywistej ilości ton odpadów zgodnie z kartą przekazania odpadu.
5) Wykonawca będzie obciążał zamawiającego za kurs obejmujący wywóz i przywóz
kontenera oraz za ilość odpadów podlegającą zagospodarowaniu zgodnie z cennikiem wybranej
instalacji.

