
 

 

 

 

Załącznik A do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie 

 

 

 

Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużli z terenu  

Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Charakterystyka 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zagospodarowania odpadów komunalnych w 

postaci popiołów i żużlu pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku 

Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie 

Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania – 3600 t  

II Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

1. W związku z wymaganiami wynikającymi z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. oraz 

ze względów ekonomicznych (ponoszenie kosztów transportu odpadów) Zamawiający 

wymaga, aby miejsce zagospodarowania odpadów nie było oddalone więcej niż 30 km od 

siedziby Zamawiającego mierząc w linii prostej. 

2. Do przetargu mogą przystąpić tylko te podmioty, które posiadają uprawnienia na 

przetwarzania odpadu 200199 na produkty, materiały lub substancje. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przyjęcia przedmiotowych odpadów w sposób 

płynny, na bieżąco tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 i w soboty po 

wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną w godzinach 8.00-14.00; Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia warunków do sprawnego rozładunku odpadów. Czas 

oczekiwania na rozładunek odpadów nie może przekraczać 60 min. 

4. Odpady dostarczane do instalacji będą każdorazowo ważone na legalizowanej wadze 

znajdującej się na terenie instalacji. Każdy wynik ważenia będzie zarejestrowany i 

potwierdzony dokumentem zawierającym datę ważenia, kod i wagę odpadów, numer 

rejestracyjny pojazdu dostarczającego, podpis kierowcy oraz dane identyfikacyjne 

Wykonawcy; 

5. Każdy pojazd z odpadami musi być ważony dwukrotnie, tj.: na wjeździe i na wyjeździe; 

6. Wykonawca dostarcza raporty miesięczne w formie pisemnej i/lub elektronicznej do 7 dnia 

miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca wykonywania usługi, dot. dostarczonych do 

instalacji popiołów o kodzie 200199, wg wzoru stanowiącego załącznik do OPZ; 

7. Zagospodarowanie odpadów musi być potwierdzone Kartą Przekazania Odpadów okazywaną 

na żądanie Zamawiającego; 

8. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do 

sporządzenia rocznego sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9. Odpady winny być zagospodarowywanie według hierarchii sposobów postępowania z 

odpadam w tym odzysk lub unieszkodliwianie w sposób zapewniający osiągnięcie 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami. 

 

 



 

 

III. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego mające wpływ na wykonanie przedmiotu 

zamówienia 

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca 

dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Dz.U. UE. L 150/109), 

2. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 

poz. 1439), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o 

odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

5. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych, 

6. Uchwała nr XIV/54/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  „EKO SIÓDEMKA” 

z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 

Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”; 

7. Uchwała nr XV/57/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  „EKO SIÓDEMKA” z dnia 2 

września 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do OPZ  

MIESIĘCZNY RAPORT  DLA PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI ZAGOSPODAROWANIA POPIOŁÓW 

I ŻUŻLU Z TERENU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO SIÓDEMKA”. 

MIESIĘCZNY RAPORT DLA PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO 
USŁUGI ZAGOSPODAROWANIA POPIOŁÓW I ŻUŻLU Z 

TERENU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO SIÓDEMKA”. 
ZA MIESIĄC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ROK . . . . . . . . . . . . . 

ADRESAT:  
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  
„EKO SIÓDEMKA”  
ul. KOŁŁĄTAJA 7  
63-700 KROTOSZYN 

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Numer rejestrowy1)  

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

Oznaczenie siedziby i adres podmiotu 

Województwo  
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy  
 

Ulica  
 

Nr domu  
 

Nr lokalu  
 

NIP  

REGON  

II. MASA ODEBRANYCH ODPADÓW  O KODZIE 20 01 99 ORAZ SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA 

Nazwa i adres instalacji, do której 
zostały przekazane odpady  

Kod odebranych 
odpadów2) 

Rodzaj 
odebranych 
odpadów2) 

Masa odebranych 
odpadów3) [Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów4) 

     

     

     

     

III. ZESTAWIENIE DOSTARCZONYCH DO INSTALACJI POPIOŁÓW I ŻUŻLU O KODZIE ODPADU 20 01 99 

L.P. Data Nr rejestracyjny Godz. wjazdu na instalację 
Masa netto z 
ważenia na 
instalacji3) 

     

     

     

SUMA W MG  

IV. DODATKOWE INFORMACJE DOT. ODEBRANYCH ODPADÓW / ZAŁĄCZNIKI 

DODATKOWE INFORMACJE: 

ZAŁĄCZNIKI: 



V. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ RAPORT  

Imię  
 

Nazwisko  
 

Telefon służbowy  
 

Faks służbowy E-mail służbowy  
 

Data  
 

Podpis i pieczątka odbierającego (lub osoby upoważnionej) 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  
 

  

 
 
Objaśnienia:  
1) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1439).  
2)  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów. 
3)  Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.  
4)  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione 
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.) 
oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy.  
 
 

 

 


