
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz odzysk / unieszkodliwianie folii 

rolniczej, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag, siatki i sznurka do owijania 

balotów z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.  

Zakres zadania obejmuje załadunek, transport odpadu z miejsca odbioru do miejsca 

unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami 

unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej 

w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.),  

z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819):  

1) folii rolniczej w ilości - 147,035 Mg; 

2) opakowań po nawozach w ilości - 18,075 Mg; 

3) opakowań typu Big Bag w ilości - 40,600 Mg; 

4) sznurka do owijania balotów w ilości - 6,280 Mg; 

5) siatki do owijania balotów w ilości - 30,820 Mg. 

Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Zakres usługi obejmuje załadunek w wyznaczonych na terenie gminy Opinogóra Górna  

miejsc (udostępnione place w miejscowościach Pomorze, Pałuki, Długołęka, Wierzbowo), 

transport i unieszkodliwianie lub poddanie odzyskowi dostarczonej przez rolników ilości 

odpadów rolniczych. 

Podane wyżej ilości są ilościami orientacyjnymi. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie 

rzeczywistej wagi, rodzaju odpadów po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie. 

 

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 

1) ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów 

oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag przy użyciu własnych (posiadających 

legalizację) urządzeń; 

2) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz uporządkowanie 

miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów; 

3) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, opakowań po nawozach i typu Big 

Bag do miejsca ich odzysku a odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów do 

miejsca ich unieszkodliwienia; 

4) rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, opakowań po nawozach i typu 

Big Bag do odzysku a odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów do 

unieszkodliwienia. 

  

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 

1) spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu 

Big Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. 

Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane: 

a) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady; 

b) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka 

do owijania balotów oraz opakowań typu Big Bag, 

c) datę odbioru, 



d) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: folie rolnicze, siatki do owijania 

balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach,  opakowania  

typu Big Bag, 

e) podpis właściciela/ użytkownika, 

f) podpis Wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez 

Wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji, 

g) pieczęć firmową Wykonawcy. 

2) prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną art. 66 i 67 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z zastosowaniem wzorów dokumentów 

określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów; 

3) wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym 

zakresie prawa, przekazać Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające 

właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia,  

a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 

a) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kart przekazania odpadów, wraz z ich 

zbiorczym zestawieniem, 

b) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopi dokumentów potwierdzających 

unieszkodliwienie lub odzysk odpadów, wraz z ich zbiorczym zestawieniem. 

4) Wykonawca wykona co najmniej 10-15 kolorowych zdjęć podczas wykonywania prac 

na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, ilustrujących przebieg realizacji zadania; 

5) w przypadku przekazywania przez Zamawiającego danych osobowych posiadaczy 

odpadów Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z Zamawiajacym umowy na 

powierzenie przetwarzania danych osobowych; 

6) wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur 

określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego  

i kompletnego wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykonać w ramach 

przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

 

Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji ważenia odbieranych przez Wykonawcę 

odpadów. W tym celu Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, zważy pojazdy przed 

załadunkiem i po załadunku w wyznaczonych miejscach na terenie gminy Opinogóra Górna. 

Koszty ważenia w tym przypadku pokryje Zamawiający. Ponadto wybrani rolnicy 

zobowiązani będą do zważenia odpadów we własnym zakresie i porównania z wagą 

wpisywaną przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia różnic w ilości dostarczanych 

przez rolników odpadów a wpisywanych do karty odpadu, Zamawiający nie dokona odbioru 

usługi. 

 


