
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 

19 12 10 – Odpady palne ( paliwo alternatywne preRDF ) poprzez ich odzysk i/lub 

recykling 

a)Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy. 

b)Zamawiający przewiduje, że : 

- miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 10  będzie wynosić około 650  Mg                               

z  możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 30% w ciągu miesiąca; całkowita ilość 

odebranych odpadów w okresie od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31 grudnia 2019  r. 

wynosić będzie 4 225 Mg z możliwością   zmniejszenia  ilości o 30% w całym okresie trwania 

umowy. 

c)Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia. 

d)Przekazywane odpady będą : 

- zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli wynosi od 350 do 550 kg 

-  lub odpady mogą być odbierane luzem (nieprasowane). 

e)Odpady ważone na wadze Zamawiającego. 

f) Załadunek po stronie Zamawiającego. 

g) Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchome podłoga” lub z naczepą 

oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton. 

h) Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 7-19. Miejsce odbioru -

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. , Rudno 17, gmina 

Ostróda. 

i) Wszystkie koszty ( oprócz załadunku odpadów ) związane z realizacją zamówienia po stronie 

Wykonawcy. 

j) Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu ilości 

odpadów w okresie rozliczeniowym. 

k) Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie w formie 

papierowej faktury wraz z załączonym dokumentem KPO. Potwierdzone KPO są załącznikiem 

do faktury. 

l) Termin obowiązywania umowy  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. 

ł) Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17 , gmina Ostróda w godzinach od 7 do 15 - osobą do 

kontaktu jest Pan Tomasz Klimecki tel. 795 548 312. 


