
Załącznik nr 2  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem Zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzenia rolniczego : 

• Folie rolnicze, 

• Siatki i sznurki do owijania balotów, 

• Opakowania po nawozach 

• Opakowania typu big bag. 

z terenu gminy Biała ( pow. prudnicki). Na powyższe zamierzenie gmina pozyskała środki z dotacji z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

2. Wykonanie zadania musi przebiegać według następującego schematu : 

• Odbiór, zdeponowanych przez rolników na wskazanym terenie gminnym odpadów, z 

jednoczesną ich inwentaryzacją i ważeniem, co potwierdzone zostanie odpowiednimi 

protokołami, 

• Transport odpadów do miejsca ich utylizacji bądź przetworzenia , 

• Utylizacja bądź przetworzenie odebranych odpadów, 

• Potwierdzenie przeprowadzonych działań przez wykonawcę . 

Teren, z którego nastąpi odbiór odpadów, zostanie wskazany po zawarciu umowy.  Wykonawca nie 

będzie odbierał indywidualnie odpadów od rolników.    

Termin odbioru odpadów z terenu gminy nie może być krótszy niż 14 dni ani dłuższy niż 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

 

3. Celem potwierdzenia prawidłowej realizacji zadania wykonawca zobligowany będzie 

bezwzględnie do przedłożenia poniższych dokumentów : 

• Wygenerowane z systemu BDO karty ewidencyjne odpadów potwierdzające przyjęcie 

odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku 

bądź unieszkodliwiania wraz z ich zbiorczym zestawieniem, 

• Wygenerowane z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji ( w 

statusie z potwierdzonym transportem) wraz z ich zbiorczym zestawieniem ( w przypadku 

przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem 

odpadów) , 

• Wygenerowane z systemu BDO dokumenty ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne 

zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwiania bądź odzysku wraz z ich 

zbiorczym zestawieniem. 

 

4. Orientacyjna ilość odpadów do odebrania i utylizacji ramach zadania to 95 ton w podziale na 

następujące ilości : 

 

lp Rodzaj odpadu Orientacyjna ilość [t] 

1 Folie rolnicze 54 

2 Siatka do owijania balotów 15 

3 Sznurek do owijania balotów 4 

4 Opakowania po nawozach 6 



5 Opakowania typu big-bag 16 

 SUMA 95 

 

5. Rozliczenie finansowe za wykonane zadanie opierać się będzie na cenie jednostkowej odbioru, 

transportu i zagospodarowania 1 tonu odpadów i rzeczywistej ilości odebranych odpadów. 

Formularz cenowy stanowi załącznik do zaproszenia do składania ofert. 

Cena jednostkowa zawierać musi wszystkie koszty realizacji zadania, zgodnie z warunkami 

przedstawionymi przez Zamawiającego (także koszty pozyskania dokumentów wymienionych 

w pkt. 3) .  

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku 

niedoszacowania wartości bądź nie ujęcia wszystkich kosztów na etapie składania oferty.  

 

6. Termin realizacji zadania :  28 sierpnia 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


