Dział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania pn.:
„Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport, przetwarzanie) 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 wytworzone ze zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych, pochodzące z Przedsiębiorstwa
Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z.o.o.
90500000-2 – usługi związane z odpadami
90512000-9 – usług transportu odpadami
90514000-3 – usługi recyklingu odpadami
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe zagospodarowanie (odbiór, transport,
przetwarzanie) 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
wytworzone ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie
zbieranych, pochodzące z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp.
z.o.o.
Wykonawca odbierze i przetransportuje z Zakładu w Kobiernikach, Kobierniki 42, 09-413
Sikórz, będącego własnością Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz przetworzy w instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania odpady o kodzie 19 12 12 pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11, które są pozostałościami po sortowaniu odpadów
komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych.
Łączna masa odpadów, jaka będzie do odebrania w ramach zamówienia z Zakładu
w Kobiernikach to 14 340 Mg. Dzienne limity odpadów należy traktować jako szacunkowe.
Odbiór odpadów wykonywany będzie w dni robocze w ilościach około 150 Mg dziennie tj.
wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający nie gwarantuje określonej powyżej dziennej ilości odpadów do odbioru.
Zamawiający zastrzega sobie, iż w momencie nie wywiązania się Wykonawcy z umowy,
Spółka zleci wywóz odpadów innemu przewoźnikowi, przy czym wszelkie koszty poniesie
Wykonawca z którym została podpisana umowa z części należności z faktury.
Załadunek transportu na terenie PGO Spółka z o.o. będzie odbywał się w godzinach: 06:00
do 20:00.
Zamawiający zaleca, aby każdy Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z jakością
odbieranych odpadów.
Zlecony zakres prac winien być wykonany zgodnie z prawem oraz z normami aktualnie
obowiązującymi.
Wykonawca potwierdzi Kartę Przekazania Odpadów oraz dowody ważenia. Na podstawie
tychże dokumentów i faktury Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą. Wykonawca
ponosi koszty zagospodarowania. Odpady te będą występować w postaci sprasowanych
kostek i/lub luzem.
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W przypadku przeznaczenia odpadów do produkcji paliwa alternatywnego Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu kserokopię zezwolenia odpowiednich organów administracji
publicznej i ewentualnie innych zgód i zezwoleń wymaganych zgodnie z obowiązującymi
przepisami, na wytwarzanie paliw alternatywnych oraz kserokopię umowy na odbiór paliw
alternatywnych z odbiorcami.
W sytuacji gdy Wykonawca będzie przekazywał odpady do instalacji innej niż wskazana
w decyzji potwierdzającej spełnianie warunku udziału w postępowaniu wówczas Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu decyzji lub innego dokumentu
umożliwiającego przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 na tej innej instalacji.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp
polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego. To jest w ilości do 3000 Mg. Zamówienie to zostanie udzielane w odrębnym
postępowaniu (tryb zamówienia z wolnej ręki).
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