
Opis przedmiotu zamówienia  

I zadanie – Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z bazy magazynowej przy ul. Łąkowej 10 w 

Ostrowi Mazowieckiej, woj. mazowieckie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 

01 oraz ich transport do instalacji celem zagospodarowania, w procesie odzysku R3. Sposób 

zagospodarowania przedmiotowych odpadów musi być zgodny z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.  

2. Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 20 02 01 do odbioru i zagospodarowania w okresie 

realizacji zamówienia wynosi ok. 300 Mg.  

3. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość odpadów jest ilością szacunkową, obrazującą 

możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może ulec zmianie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. Wobec powyższego Zamawiający nie gwarantuje określonej powyżej ilości 

odpadów do odbioru, w związku z czym odbiór odpadów w ilości mniejszej niż szacowana nie 

rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego, a Wykonawcy nie będą 

przysługiwały roszczenia z tego tytułu.  

4. Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 będące przedmiotem zamówienia pochodzą 

z selektywnej zbiórki odpadów u źródła zebrane bezpośrednio i poprzez Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady NIE BĘDĄ rozworkowane. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę odbioru i zagospodarowania 

odpadów na bieżąco w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.  

Ilość odbiorów odpadów winna być dostosowana do bieżących potrzeb Zamawiającego w tym 

zakresie, co oznacza, że Wykonawca na zgłoszenie Zamawiającego zapewni odpowiednią ilość 

kursów, celem zagwarantowania bieżącego odbioru odpadów. Wymagany czas reakcji 

Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego nie może przekroczyć 24 godzin od momentu 

otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia drogą e-mail, licząc dni robocze.  

6. Załadunek odpadów do samochodów Wykonawcy za pomocą ładowarki leży po stronie 

Zamawiającego.  

7. Procedura odbioru odpadów stanowiących przedmiot zamówienia:  

a) Każdorazowy odbiór odpadów i przyjęcie ich do instalacji celem zagospodarowania zostanie 

potwierdzony kartą przekazania odpadów/kartą przekazania odpadów komunalnych, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. w elektronicznym systemie ewidencji 

odpadów za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (BDO), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.2022.699 

t.j.)  

b) Każdorazowe ważenie odbieranych odpadów odbywać się będzie na wadze w instalacji 

Wykonawcy i potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu/kartą przekazania odpadu 

komunalnego w elektronicznym systemie BDO. Wykonawca każdorazowo będzie potwierdzał 

w elektronicznym systemie BDO ilości odebranych do zagospodarowania odpadów o kodzie 20 

02 01. 

c) Zamawiający wymaga również każdorazowego ważenia odbieranych odpadów na wadze 

Zamawiającego zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym 

Lubiejewie ul. Łomżyńska 11. 

d) Wykonawca, po każdym miesiącu wykonania usługi, najpóźniej wraz z fakturą, zobowiązany 

jest dostarczyć oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów.  

8. Miejsce odbioru odpadów o kodzie 20 02 01 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi 

Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Łąkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka.  



9. W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca 

przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z 

tego wynikające. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia na każdym etapie, w 

tym również dokonania wizji lokalnej instalacji, w której odpady będą poddane 

zagospodarowaniu.  

II zadanie – Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) 

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o 

kodzie 20 02 01, w procesie odzysku R3. Sposób zagospodarowania przedmiotowych odpadów 

musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi 

przez Wykonawcę.  

2. Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 20 02 01 do zagospodarowania w okresie realizacji 

zamówienia wynosi ok. 300 Mg.  

3. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość odpadów jest ilością szacunkową, obrazującą 

możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może ulec zmianie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. Wobec powyższego Zamawiający nie gwarantuje określonej powyżej ilości 

odpadów do odbioru, w związku z czym odbiór odpadów w ilości mniejszej niż szacowana nie 

rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego, a Wykonawcy nie będą 

przysługiwały roszczenia z tego tytułu.  

4. Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 będące przedmiotem zamówienia pochodzą 

z selektywnej zbiórki odpadów u źródła zebrane bezpośrednio i poprzez Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady NIE BĘDĄ rozworkowane. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę zagospodarowania odpadów na 

bieżąco w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

6. Odpady będą transportowane do instalacji samochodami Zamawiającego. 

7. Procedura dostarczenia odpadów stanowiących przedmiot zamówienia:  

a) Każdorazowe ważenie dostarczonych odpadów odbywać się będzie na wadze w instalacji 

Wykonawcy i potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu/kartą przekazania odpadu 

komunalnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. w elektronicznym 

systemie ewidencji odpadów za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach 

oraz o gospodarce odpadami (BDO), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

(Dz. U.2022.699 t.j.) Wykonawca każdorazowo będzie potwierdzał w elektronicznym systemie 

BDO ilości dostarczonych do zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01. 

b) Wykonawca, po każdym miesiącu wykonania usługi, najpóźniej wraz z fakturą, zobowiązany 

jest dostarczyć oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zamówienia na każdym etapie, w 

tym również dokonania wizji lokalnej instalacji, w której odpady będą poddane 

zagospodarowaniu.  

 

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 


