
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu do dalszego miejsca 
zagospodarowania odpadów gastronomicznych – materiał kategorii 3, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 
października 2009r. określającego 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)”, wytwarzanych przez kuchnię Zamawiającego 
w ilości miesięcznej około 1500 kg. 
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 do ich przechowywania w dwóch 
urządzeniach chłodniczych Zamawiającego o wymiarach wewnętrznych komór 
106cmx58cmx76cm (tj. wys. x szer. x gł.). Pojemniki wielokrotnego użytku o 
pojemności od 100-120 l, powinny być wyposażone w rączkę (umożliwiającą 
wyciągnięcie z komory chłodniczej). Muszą być wykonane z materiałów 
umożliwiających mycie i dezynfekcję, sprawne technicznie, wyposażone w szczelne 
hermetyczne zamknięcia. Pojemniki po każdorazowym odbiorze odpadów winny być: 
wyczyszczone, wymyte i zdezynfekowane po każdym użyciu oraz czyste i suche przed 
użyciem.

Odbiór odpadów odbywać się będzie jeden raz w tygodniu w wyznaczony dzień 
roboczy przez Zamawiającego w godzinach 10:00 – 15:00.  Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zlecania Wykonawcy w dodatkowych terminach, poza dniami 
określonymi powyżej, 10 krotnego odbioru odpadów gastronomicznych w ciągu 
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie ulega zwiększeniu.

Wykonawca jest zobowiązany posiadać i załączyć do oferty :

A 1) decyzję powiatowego lekarza weterynarii na nadanie wpisu do rejestru na 
działalność nadzorowaną w zakresie transportowania ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego kat.3;

- (zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego 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- Dz. Urz. UE  L 300 z 14.11.2009 z poźn. zm.).             

- (zgodnie z art.6.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych - (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967).

A 2) wpis do Bazy Danych Odpadowych zawierający informacje, że Wykonawca 
posiada zezwolenie w zakresie transportowania i odzysku lub unieszkodliwiania 
(przetwarzania)  odpadów kat. 20 01 08. 
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lub w przypadku braku zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania (przetwarzania) odpadów kat. 20 01 08

B 1) decyzję powiatowego lekarza weterynarii na nadanie wpisu do rejestru na 
działalność nadzorowaną w zakresie transportowania ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego kat.3;

- (zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego 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- Dz. U. L 300 z 14.11.2009).

- (zgodnie z art.6.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych - (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967).

B 2) wpis do Bazy Danych Odpadowych zawierający informacje, że Wykonawca 
posiada zezwolenie na transport odpadów kat. 20 01 08. 

B3) kserokopię umowy z Podwykonawcą posiadającym zezwolenie wymienione w 
punkcie A 2).    

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

Umowa na świadczenie usług odbioru i transportu do dalszego miejsca 
zagospodarowania odpadów gastronomicznych - kategorii 3 wytwarzanych przez 
kuchnię Zamawiającego zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do 
31.12.2020r. lub wyczerpania maksymalnej wartości brutto. 
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