Załącznik Nr 3 do SIWZ

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z
terenów zamieszkałych gminy Błonie gromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych na placu
przeładunku oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Błoniu przy ul.
Towarowej 5 .
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in:
Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie ) wskazanych w opisie zamówienia
odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w tym :
Bieżący odbiór odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i segregowanych będzie odbywał
się przy pomocy kontenerów o pojemności około 30 m ³ ładownych na placu przeładunku sprzętem
Zakładu Usług Komunalnych.
Kontenery z odpadami kierowane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych .
Wykonawca zapewni odbiór odpadów z placu przeładunku osobno odpady zmieszane i osobno
segregowane.
Wykonawca zapewni odbiór odpadów niebezpiecznych typu : akumulatory, baterie, świetlówki
oraz pozostałe niewymienione a zebrane w PSZOK przy ulicy Towarowej 5 przez ZUK Błonie,
oraz odpady zielone.
Wykonawca zapewni odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych dostarczonych
przez ZUK do RIPOK.
Wykonawca wspólnie z ZUK podejmą działania zmierzające do zapewnienia procentowego i
wagowego odzysku i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Odbiór niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych ( kod 200301 )
Odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ( kod 200101, 200102, 200110, 200111,
200139, 200140 ) :
- odbiór odpadów zielonych ( kod 200201 )
- odbiór odpadów wielkogabarytowych ( kod 200307 )
- odbiór wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( kody 200123, 200135 i 200136 )
- odbiór zużytych opon ( kod 160103 )
- odbiór odpadów niebezpiecznych typu akumulatory, baterie itp.

- kontenery na odpady podstawia wykonawca, załadunek do kontenera zapewnia ZUK.
Odbiór odpadów o kodzie 15 01 odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
- odbiór odpadów 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06
Wykonawca będzie składał informacje Zamawiającemu dotyczące ilości zagospodarowanych
odpadów z terenu gminy Błonie w tym:
1.
2.

3.

4.

Łączną sumę odpadów odebranych z terenu gminy oraz PSZOK.
Rodzajach i masie odpadów papieru, metali. Tworzyw sztucznych i szkła poddanych
recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia lub przekazanych w tym celu
innemu posiadaczowi odpadów, wraz ze wskazaniem procesu odzysku, któremu
został poddany odpad.
Rodzajach i masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi oraz
poddanych innym formom odzysku lub przekazanych w tym celu innemu posiadaczowi
odpadów wraz ze wskazaniem procesu, któremu został poddany odpad.
Masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania i
pozostałości z mechanicznego – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Powyższe informacje powinny być przekazane w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca
wraz z wyliczeniem jaki został uzyskany % poziomu odzysku w danym miesiącu, karty przekazania
odpadów wraz z zestawieniem odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania.
Usługi będą świadczone przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również z
wymogami BHP.
Wykonawca będzie świadczył usługi odbioru odpadów zgodnie z przedstawionym harmonogramem
stanowiącym załącznik do umowy.

Warunki jakie muszą być zachowane przy wykonywaniu zadania :
1. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odbieranych odpadów z placu przeładunku odpadów
gromadzonych przez ZUK Błonie z terenów zamieszkałych i nie zamieszkałych gminy Błonie
przy ulicy Towarowej 5.
2. Wykonawca zapewni odbiór odpadów własnym transportem.
3. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów częściowo dostarczonych transportem Zakładu
Usług Komunalnych w Błoniu.
4. Wykonawca winien wykazać się posiadaniem stosownych urządzeń, instalacji, sprzętu i środków
transportu umożliwiających wykonanie zadania.
5. Wykonawca powinien posiadać i dysponować odpowiednim terenem z zapleczem technicznym
spełniającym normy i wymagania prawne do wykonania zadania.
6. Wykonawca zapewni składanie do ZUK Błonie i Gminy wymaganych sprawozdań w zakresie :
ilości, odzysku i przekazanych do recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów stosownymi
dokumentami wymaganymi prawem.
7. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu osiągnięcia procentowego i wagowego odzysku
surowców wtórnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

