Załącznik nr 3
Znak sprawy RZZO/TI/2018/4
Przetarg nieograniczony na sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach
191212 i 191210.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. oraz zagospodarowanie,
w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w
19 12 11 . Sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity DZ. U. z 2018 r., poz. 21).
Ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy – 12
miesięcy od daty podpisania umowy, wyniesie maksymalnie 15 300 Mg. Ilość miesięczna
odpadu gotowego do odbioru będzie nie mniejsza niż 600 Mg. Odpad wytworzony w procesie
segregacji ręcznej i automatycznej z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03
01), odpadów opakowaniowych (z grupy 15). W odpadzie o kodzie 19 12 12 znajdować się
będą wtrącenia w postaci: makulatury, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych,
szkła, drewna, bioodpadów, tekstyliów. Odpad charakteryzuje się: ogólnym węglem
organicznym >5 % suchej masy, straty przy prażeniu > 8% oraz ciepłem spalania > 6 MJ/kg
suchej masy. Wykonawca zobowiązuje się do wykazania odzysku materiałowego na poziomie
nie mniejszym niż 1 %, rozumianego jako wysegregowanie ze strumienia, odpadów (z grup
15, 19 i 20) , które następnie zostaną poddane procesom R3, R4 lub R5 (Zgodnie z
załącznikiem do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
21). Potwierdzeniem poddania odpadów procesom R3, R4 lub R5 będzie oświadczenie
Wykonawcy o ilości, rodzajach odpadów przekazanych do recyklingu oraz informacji o
procesie, jakiemu odpady zostały poddane. Oświadczenie dotyczące kwartału, złożone będzie
najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Odpad o kodzie 19 12
12 będzie przygotowywany przez Zamawiającego do odbioru w stanie luźnym. Odbiór odpadu
będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00 w ilości
określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym mailem lub telefonicznie do przedstawiciela
Wykonawcy. Ilości odpadów do odebrania będą zgłaszane dzień wcześniej, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, wskazania innych
terminów i godzin odbioru. Odbiór odpadów odbywał się będzie z terenu Regionalnego
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów
Wielkopolski. Załadunek odpadów leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych
przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach
Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem
wagowym oraz dokumentem WZ. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do
określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca

po zakończeniu każdego miesiąca będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania
odpadów na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej Karcie Przekazania Odpadów.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy (Załącznik nr 4
do SIWZ). Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania dla odpadów o kodzie
19 12 12, odebranych w danym miesiącu. Karty przekazania odpadów wystawiane będą na
podstawie bilansu ważeń odebranej ilości, pochodzącego z programu komputerowego
obsługującego system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane
będą w 3 egz. - 1egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuję
się do podstawienia 4 kontenerów o pojemności 7 m3, celem zabezpieczenia ciągłości pracy
instalacji. Kontenery wyposażone będą w system monitoringu GPS. Kontenery w momencie
zapełnienia będą odbierane w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu powiadomienia
mailowego lub zgłoszenia telefonicznego.
- Gęstość nasypowa odpadów na dzień 17.01.2018 roku wynosi: 250 kg/m3

Zadanie nr 2. Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10
Odpad o kodzie 19 12 10 powstały w procesie segregacji zmieszanych odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz zbiórki selektywnej z grupy 15, przygotowywany będzie
przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej, wiązany drutem stalowym a w
przypadkach uzasadnionych technologicznie: w stanie luźnym. Odpad w postaci stałej,
głównie zawierający celulozę – papier, drewno lub tworzywa sztuczne – polietylen,
polipropylen o wysokiej kaloryczności. Wymiary beli sprasowanych odpadów wynoszą ok: 110
x 115 x 75 cm. Średnia waga jednej beli odpadów wynosi ok. 400-500 kg. Szacunkowa ilość
komponentu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy – 12
miesięcy od daty podpisania umowy, wyniesie maksymalnie 9 100 Mg. Odbiór komponentów
do produkcji RDF będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od
14.00 do 20.00 w ilości określonej w zamówieniu sprzedaży przesłanym mailem lub
telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą,
wskazanie innych terminów i godzin odbioru przedmiotowych komponentów. Odbiór
komponentów do produkcji RDF odbywał się będzie z terenu Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121, 63 - 400 Ostrów
Wielkopolski. Załadunek komponentu leży po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych
przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach
Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem
wagowym, oraz dokumentem WZ. Dokumenty te stanowić będą wyłączną podstawę do
określenia ilości odebranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF)
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca
będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa
alternatywnego (RDF) na wystawionej przez Zamawiającego zbiorczej Karcie Przekazania
Odpadów. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy
(Załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadu,
dla komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o kodzie odpadu 19 12 10,
odebranych w danym miesiącu. Karty przekazania odpadów wystawiane będą na podstawie
bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z programu komputerowego
obsługującego system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane
będą w 3 egz. - 1egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuję
się do podstawienia 2 kontenerów o pojemności równej 7 m3, celem zachowania ciągłości

pracy sortowni. Kontenery wyposażone będą w system monitoringu GPS. Kontenery w
momencie zapełnienia będą odbierane w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu
powiadomienia mailowego lub zgłoszenia telefonicznego.
- Gęstość nasypowa odpadów na dzień 17.01.2018 roku to: 100 kg/m3

