
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu pojazdami Wykonawcy                                   

i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych: 

a) o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe), 

Odbiór odpadów następował będzie z miejsca wskazanego przez Zamawiającego                 

tj. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Głogowie 

Małopolskim ul. Złota 117 transportem Wykonawcy w pożądanym terminie do 48 

jednak nie dłuższym niż do 72 godzin dni roboczych. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych 

segregowanych: 

b) odpadów o kodzie ex 20 01 99 (Metal i tworzywa sztuczne) lub 15 01 06 

(zmieszane odpady opakowaniowe), 

Odpady będą dostarczane do Wykonawcy pojazdami Zamawiającego po 

wcześniejszym uzgodnieniu przez obie strony harmonogramu dostaw odpadów. 

Odpady pochodzić będą z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głogów 

Małopolski i obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o. w ramach zawartych umów i 

porozumień. Poprzez zagospodarowanie rozumie się zagospodarowanie w sposób 

pozwalający na odzysk/recykling odpadów wstępnie wysegregowanych przez 

właścicieli  nieruchomości położonych na terenie gminy Głogów Małopolski  

2. Dane dotyczące szacowanej ilości przeznaczonych do zagospodarowania w 2022 

roku poszczególnych rodzajów odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości 

obsługiwanych przez EkoGłog Sp. z o.o. – na podstawie danych za 2020 rok oraz 

danych cząstkowych za rok 2021 rok. Poniższe dane dotyczą odebranych i 

zagospodarowanych odpadów z terenu Gminy Głogów Małopolski:  

a) odpady o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości około 200 Mg/ 

b) odpady o kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe  ex 20 01 99 

(Metal i tworzywa sztuczne) w ilości około 600 Mg/  

3. Wskazane w ust. 2.a i 2.b. ilości odpadów komunalnych segregowanych są 

wartościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości 

przekazanych odpadów w stosunku do wskazanych ust. 2 bez prawa Wykonawcy do 

roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu przy czym zmniejszenie nie przekroczy 

50% od ilości szacowanej. 

4. Jeżeli instalacja nie będzie w stanie przyjąć odpadów, Wykonawca będzie musiał 

wskazać inną instalację, która przyjmie odpady na koszt Wykonawcy w takim samym 

terminie jak przewidziano ich dostarczenie do Wykonawcy. W tej sytuacji w 

przypadku konieczności transportu odpadów do innej instalacji na odległość od 

siedziby EkoGłog Sp. z o.o. większą niż odległość instalacji Wykonawcy, Wykonawca 

pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności transportu odpadów 

komunalnych segregowanych na większą odległość.  



5. Wykonawca powiadomi podmiot, który będzie dostarczał Wykonawcy odpady w 

celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia o fakcie, że 

nie jest w stanie przyjąć odpadów, a także wskaże temu podmiotowi inną instalację 

oraz dni i godziny przyjmowania przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu 

okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów.  

6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, 

przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, 

ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godz. 

od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o 

zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar 

umownych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady na instalację w dni robocze w 

godzinach od 7:00 do 15:00. 

 

 


