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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 
1. Zamówienie ma obejmować:

1. transport odpadów z Zakładu Odzysku i Utylizacji Odpadów przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach do 
miejsca zagospodarowania

2. zagospodarowanie zgodnie z posiadaną decyzją

Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy, przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi
oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on 
odpowiedzialność za przyjęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające
2. Załadunek
Załadunek odpadów realizowany będzie przez  Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8:00 do 17:00.
3. Miejsce załadunku odpadów: Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej 7a w 
Katowicach
4. Kod odpadu: 19 05 99 -  Stabilizat
5. Krótka charakterystyka: Odpad wytworzony w wyniku biostabilizacji frakcji biodegradowalnej 
wyodrębnionej  ze zmieszanych odpadów komunalnych 
6. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części; ilość odpadów przeznaczona do odbioru, transportu 
i zagospodarowania 1300 Mg plus 30% w ramach opcji
Uwaga:  Podane ilości odpadu są szacunkowe. Rozliczenie następować będzie powykonawczo na podstawie 
ilości odebranych odpadów 
7. Okres realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy sukcesywny odbiór odpadów.
8. Wymagania dla odbiorcy w zakresie ochrony środowiska:

 wymagane jest posiadanie aktualnej, prawomocnej decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie 
w/w rodzaju odpadów.

 wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami (z uwzględnieniem informacji na temat wpisu w zakresie transportu w/w 
odpadów)

9. Warunki realizacji w zakresie ewidencji i rozliczania odpadów:
 zamawiający ustala jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia.

 ważenie odpadów będzie odbywało się na legalizowanej wadze Zamawiającego i będzie 
dokumentowane kwitem wagowym i dokumentem WZ potwierdzonym przez Wykonawcę. Na 
podstawie dokumentu WZ Zamawiający będzie wystawiał kartę przekazania odpadu, którą potwierdzi
Wykonawca. Dokumenty te stanowić będą podstawę do określenia ilości odebranych odpadów 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

 wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia przejęcia odpadów                    w 
ewidencji BDO

 transport odpadu powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi       w 
zakresie transportu i gospodarki odpadami. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia 
powinien monitorować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.

 każdy transport powinien być zabezpieczony przed wydostawaniem się odpadu na ulicę.         W 
szczególnych przypadkach powinno się zastosować plandekowanie lub siatkowanie.
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10. Osoba nadzorującą realizację zamówienia jest Pan Artur Oleś tel 600 949 554; e mail: 
artur.oles@mpgk.com.pl


