
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów 
gastronomicznych ulegających biodegradacji wytwarzanych przez kuchnię 
Zamawiającego w ilości miesięcznej około 4500 litrów. Jest to ilość prognozowana, 
która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Zapłata za usługę realizowana będzie 
po  zakończeniu każdego miesiąca na podstawie sumy ilości odebranych odpadów  
w miesiącu określonych w kartach odpadów. 
Wykonawca będzie odbierać odpady własnym środkiem transportu oraz zapewni  
niezbędną ilość odpowiednich pojemników na ich przechowywanie. Pojemniki powinny 
być sprawne technicznie oraz wyposażone w szczelne hermetyczne zamknięcia, 
wykonane z materiałów umożliwiających mycie i dezynfekcję. Pojemniki wielokrotnego 
użytku, na odpady pokonsumpcyjne po każdorazowym odbiorze odpadów winny być: 
wyczyszczone, wymyte i zdezynfekowane po każdym użyciu, czyste i suche przed 
użyciem. 

Zamawiający przedstawia do wyboru dla Wykonawcy dwa warianty odbioru 
odpadów: 

Wariant pierwszy - codzienne odbieranie w uzgodnionych z Zamawiającym 
godzinach. 
W miejsce zabranych pojemników winien podstawić zamienne z zachowaniem zasad 
określonych wyżej. 

Wariant drugi - dwa razy w tygodniu - z podstawionego i zainstalowanego przez 
Wykonawcę kontenera izotermicznego (jego własności) wyposażonego w agregat 
chłodniczy, utrzymujący zadaną temperaturę wewnątrz do 10ºC oraz własny sprawny 
podlicznik. Kontener powinien być ustawiony przez Wykonawcę w miejscu wskazanym 
przez  Zamawiającego przed dniem obowiązywania umowy tj. 1 stycznia 2017r. 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy podłączenie do prądu. Za faktycznie zużytą przez 
urządzenie energię elektryczną (na podstawie udokumentowanych odczytów 
dokonanych w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy) Zamawiający 
wystawi Wykonawcy fakturę jeden raz w miesiącu. W miejsce zabranych pojemników 
winien podstawić zamienne. Wykonawca po każdorazowym odbiorze zapełnionych 
pojemników dokona mycia i dezynfekcji kontenera. 

Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie, iż dalsze postępowanie z 
wywożonymi odpadami będzie przebiegać w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki tj. zgodnie z:  
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 
672 z późn. zm.), 
- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009r z dnia             
21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na 
podstawie delegacji ustawowych (Dz. Urz. UE L 300/1 z 14.11.2009 r.). 
Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres trwania umowy do posiadania 
aktualnego zezwolenia właściwego organu (decyzji) na prowadzenie działalności  
w zakresie gospodarki odpadami tj. transport, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 
2014 r., poz. 1539, z póź. zm.). 

Załącznik nr 1 



Przekazanie odpadów odbywać się będzie na podstawie karty przekazania odpadów, 
podpisanej przez przedstawiciela wskazanego przez Zamawiającego oraz 
przedstawiciela Wykonawcy. W każdej karcie przekazania odpadów powinna widnieć 
ilość przekazywanych odpadów.  

Wykonawca powinien znajdować się w rejestrze działalności regulowanej, czyli 
wykazie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z 
terenu Gminy Miasto Koszalin (udostępniony na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.).  
 
Umowa na świadczenie usług przedmiotu umowy zostanie zawarta na okres od 
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
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