
Nazwa  przedmiotu zamówienia  

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony)                    

w procesie odzysku i/lub recyklingu w okresie od dnia podpisania umowy                                

do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) w procesie odzysku i/lub recyklingu w 

okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. zmagazynowanych na 

placu magazynowym w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO 

Sp. z o.o.  w m. Rudno 17, gm. Ostróda. 

 

2. Szczegóły usługi 

 Przewidywana (szacunkowa)  ilość odpadów o kodzie 16 01 03 do odebrania                      

i zagospodarowania  w okresie trwania umowy– około 130 Mg, 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przewidzianych do 

odbioru odpadów, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. 

Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb 

Zamawiającego; 

 odpady odbierane będą etapami (na zgłoszenie Zamawiającego) ,  zgodnie                                              

z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego; 

 odbiór, transport i zagospodarowanie pierwszej partii odpadów o kodzie               

16 01 03 w ilości około  70 Mg (wartość szacunkowa) najpóźniej do dnia 31 

grudnia 2019 r. – pozostała ilość odpadów odbierana będzie na zgłoszenie 

Zamawiającego; 

 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie (w tym mailowo) o potrzebie 

wykonania usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów; 

  maksymalny czas rozpoczęcia realizacji usługi przez Wykonawcę wynosi 10 dni 

kalendarzowych od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego; 

 odbiór zużytych opon odbywać się będzie od poniedziałku do piątku od godz. 

7:00 do 15:00, po godzinie 15:00 lub w soboty po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na 

jego koszt, także  w zakresie przewozu, ubezpieczenia na czas transport oraz 

rozładunku; 

 odbierany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ważony będzie na wadze 

Zamawiającego i waga ta będzie stosowana do rozliczeń; 

 odbiór odpadów odbywać się  będzie z placu magazynowego w Zakładzie                         

w Rudnie, Rudno 17, gm. Ostróda, 

 odpad stanowią zużyte opony, głównie zbierane w Punktach Selektywnej Zbiórki 

Odpadów oraz zużyte opony wytwarzane na części mechanicznej sortowni 

odpadów; 



 Szacunkowo 80% odpadu stanowią opony pochodzące z pojazdów 

samochodowych o całkowitej masie do 3,5 tony, pozostała część to opony tzw. 

przemysłowe - pochodzące od pojazdów rolniczych, sprzętu budowlanego, 

samochodów ciężarowych itp. Odbierane zużyte opony nie będą 

segregowane według wielkości, przeznaczenia itp. – odbierane do 

transportu   i zagospodarowania jako tzw. ,,MIX”; 

 w chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte 

postępowanie z nimi oraz skutki z tego wynikające; 

 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w zakresie 

gospodarki odpadami wraz z przepisami wykonawczymi oraz postępować z 

odebranymi odpadami zgodnie z posiadanym decyzjami na zbieranie, transport                                          

i zagospodarowanie; 

 Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji umowy posiadać ważne 

decyzje administracyjne na zbieranie odpadów oraz na transport; 

 Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również 

utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transport odpadów               

z Zakładu w Rudnie i w trakcie ich rozładunku; 

 usługa będzie rozliczana za ilość Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów; 

 termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 

 podpisanie umowy w ciągu 5 dni roboczych od czasu poinformowania                                

o rozstrzygnięciu postępowania; 

 

 


