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Załącznik nr 4 do SIWZ   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest  odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOKu), który 

znajduje się  w  miejscowości Smolęcin  dz. nr ew. 177/4 obręb Barnisław. 

 

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

 

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10* - opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone obejmuje : 

a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania,  

b. załadowanie transportowanych odpadów, 

c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d. PSZOK jest wyposażony  w zamykany kontener KP7 – typ G  7 m3 , 

e. zwrot  kontenera po zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy, 

f. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

g. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 1,2 Mg; 

 

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony: 
a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania,  

b. załadowanie transportowanych odpadów, 

c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e. WYKONAWCA wyposaża PSZOK w kontener o poj. 12 – 30 m3 do zbiórki 

opon odpowiadające polskiej normie PN-EN 840, 

f. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów:  30,00 Mg; 

 

3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 02 16  elementy usunięte ze 

zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15*, w tym tonery i kartridże: 
a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b. załadowanie transportowanych odpadów, 

c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów:   0,5 Mg; 

      

4) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie 16 80 01 – magnetyczne i optyczne 

nośniki danych: 

a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania,  

b. załadowanie transportowanych odpadów, 

c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów:  0,5 Mg, 
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5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 11  tekstylia, w tym 

gabarytowe, dywany, wykładziny, z wyłączeniem zawierających PCV, linoleum  

itp.: 

a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b. załadowanie transportowanych odpadów, 

c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e. PSZOK jest wyposażony  w niezamykany kontener KP7 – typ G  7 m3 

odpowiadający polskiej normie PN-EN 840, 

f. zwrot  kontenera po zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy, 

g. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 7 Mg, 

 

6) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 27* – farby, tusze, farby 

drukarskie,  kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne: 

a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b. załadowanie transportowanych odpadów, 

c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e. PSZOK jest wyposażony w kontener na odpady niebezpieczne wraz z 

wyposażeniem (beczki na płynne odpady niebezpieczne o pojemności  60 l ) 

odpowiadający polskiej normie PN-EN 840, 

f. Zwrot lub dostarczenie nowych beczek, w przypadku odbioru  w beczkach po 

zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w stosunku do dnia zawarcia 

umowy, 

g. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów:  2,5 Mg, 

 

7) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 28 -  farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27*: 

a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b. załadowanie transportowanych odpadów, 

c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e. PSZOK jest wyposażony  w kontener na odpady niebezpieczne wraz z 

wyposażeniem (beczki na płynne odpady niebezpieczne o pojemności  60 l) 

odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f. Zwrot lub dostarczenie nowych beczek, w przypadku odbioru  w beczkach po 

zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w stosunku do dnia zawarcia 

umowy, 

g. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów:  2 Mg, 

 

8) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 18 01 09, 20 01 32 – 

przeterminowane leki: 

a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b. załadowanie transportowanych odpadów, 

c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 
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e. PSZOK jest wyposażony  specjalistyczne   szczelne pojemniki o pojemności  20l   

do magazynowania  leków i odpadów medycznych. 

f. Odbiór przeterminowanych  leków z pojemnika lub z całym pojemnikiem. 

Zwrot  pojemnika  po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy. 

g. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 0,500 Mg, 

 

9)  Odbiór i zagospodarowanie odpadów  o kodzie 20 03 07 – odpady 

wielkogabarytowe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

oraz odpadów remontowo – budowlanych: 

a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b. załadowanie transportowanych odpadów, 

c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d. PSZOK jest wyposażony w zadaszony  kontener na odpady wielkogabarytowe  

o pojemności  25 m3 typ D; 

e. zwrot  kontenera po zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy, 

f. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

g. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów:  20,00 Mg, 

 

10) Odbiór i zagospodarowanie odpadów  o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające 

biodegradacji pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogródków (trawa, gałęzie, 

                         liście, spady, drobne gałęzie): 

a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b. przetwarzanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych wskazanej  w uchwale  Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego Nr XVIII/321/16    z dnia 27 grudnia 2016 r.  w 

sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2023. 

c. PSZOK jest wyposażony w niezadaszony  kontener na odpady 

wielkogabarytowe  o pojemności  25 m3 typ D; 

d. zwrot  kontenera po zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w 

stosunku do dnia zawarcia umowy, 

e. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

f. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 20,00 Mg, 

 

11) Odbiór i zagospodarowanie  o kodzie EX20 03 99 – odpady budowlane  i 

rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych ( zawierające m.in takie 

kody odpadów jak   17 01 01(Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów) , 17 01 07 (Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) , 17 

08 02 (Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01) , 17 

09 04 (Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 

17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) , EX20 03 99 (Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach): 

a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania,  

b. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 
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c. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami 

d. Wykonawca wyposaża PSZOK w  kontener o pojemności 10-25 m3 

odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 - 1 szt., 

e. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 8,00 Mg, 

 

 

12) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie  15 01 07 – opakowania ze szkła: 

a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b. czynności załadowcze transportowanych odpadów, 

c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e. PSZOK jest wyposażony w niezamykany kontener KP7 – typ G 7 m3 

odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 .  

f. zwrot  kontenera po zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy, 

g. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów:  3,50 Mg, 

 

13) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 06 –zmieszane odpady 

opakowaniowe zawierające odpady o kodach  15 01 02, 1501 04, 15 01 05: 
a) odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania,  

b) czynności załadowcze transportowanych odpadów, 

c) przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d) wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e) PSZOK jest wyposażony  w niezamykany kontener KP7 – typ G  7 m3 

odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f) zwrot  kontenera po zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy 

g) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów:  6,00 Mg, 

 

14) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie   15 01 01- opakowania z papieru i 

tektury: 
a) odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b) czynności załadowcze transportowanych odpadów, 

c) przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d) wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e) PSZOK jest wyposażony  w zamykany kontener KP7 – typ G 7 m3 

odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f) zwrot  kontenera po zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy, 

g) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 6,50 Mg, 

 

15) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie  20 01 39 – tworzywa sztuczne  

zawierające PCV, takie jak wykładziny z linoleum, rury, płytki  podłogowe, ramy 

okienne bez szyb:   
a. odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b. czynności załadowcze transportowanych odpadów, 

c. przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 
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d. wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e. PSZOK jest wyposażony w kontener  otwarty  typ F pojemność 10-12 m3 

odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f. zwrot  kontenera po zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy, 

g. przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 5,00 Mg. 

 

16) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodach  20 01 36, 20 01 35* czyli  ZSEE 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki. 

a) odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b) czynności załadowcze transportowanych odpadów, 

c) przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d) wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e) PSZOK jest wyposażony w kontener  zadaszony  typ E pojemność  25 m3 

odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f) zwrot  kontenera po zakończeniu  umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy, 

g) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów:  14,50 Mg 

 

 

17) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 21 * -  lampy fluorescencyjne 

i inne odpady zawierające rtęć, świetlówki, żarówki, jarzeniówki, 

a) odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b) załadowanie transportowanych odpadów, 

c) przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d) wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e) PSZOK jest wyposażony  w  specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki, 

żarówki, jarzeniówki odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f) Odbiór odpadów z pojemnika lub odbiór całego pojemnika. Zwrot  

pojemnika/ów  po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy. 

g) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 2,00 Mg, 

 

18) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 23* - urządzenia zawierające  

freony,  

a) odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b) załadowanie transportowanych odpadów, 

c) przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d) wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e) PSZOK jest wyposażony  w  specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki, 

żarówki, jarzeniówki odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f) Odbiór odpadów z pojemnika lub odbiór całego pojemnika. Zwrot  

pojemnika/ów  po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy. 

g) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 1,00 Mg, 
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19) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady 

wielkogabarytowe, 

a) odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b) załadowanie transportowanych odpadów, 

c) przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d) wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e) PSZOK jest wyposażony  w  specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki, 

żarówki, jarzeniówki odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f) Odbiór odpadów z pojemnika lub odbiór całego pojemnika. Zwrot  

pojemnika/ów  po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy. 

g) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów:  70,00 Mg, 

 

20) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o0 kodach 20 01 13*, 20 01 14* i 20 01 15* - 

rozpuszczalniki, kwasy alkalia 

a) odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b) załadowanie transportowanych odpadów, 

c) przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d) wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e) PSZOK jest wyposażony  w  specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki, 

żarówki, jarzeniówki odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f) Odbiór odpadów z pojemnika lub odbiór całego pojemnika. Zwrot  

pojemnika/ów  po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy. 

g) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 4,50 Mg, 

 

21) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 03 04 – nieorganiczne odpadu 

inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80 

a) odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b) załadowanie transportowanych odpadów, 

c) przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d) wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e) PSZOK jest wyposażony  w  specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki, 

żarówki, jarzeniówki odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f) Odbiór odpadów z pojemnika lub odbiór całego pojemnika. Zwrot  

pojemnika/ów  po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy. 

g) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 2,00 Mg, 

 

22) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 01 07 - zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

a) odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b) załadowanie transportowanych odpadów, 

c) przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d) wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 
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e) PSZOK jest wyposażony  w  specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki, 

żarówki, jarzeniówki odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f) Odbiór odpadów z pojemnika lub odbiór całego pojemnika. Zwrot  

pojemnika/ów  po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy. 

g) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 40,00 Mg, 

 

23) Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 – zmieszane odpady budowy, 

remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

a) odbiór i transport odpadów do miejsca przetwarzania, 

b) załadowanie transportowanych odpadów, 

c) przetwarzanie odpadów lub przekazanie odpadów podmiotowi uprawnionemu  

do przetwarzania, 

d) wystawiane dokumentów stosowanych w obrocie odpadami, 

e) PSZOK jest wyposażony  w  specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki, 

żarówki, jarzeniówki odpowiadający polskiej normie PN-EN 840 , 

f) Odbiór odpadów z pojemnika lub odbiór całego pojemnika. Zwrot  

pojemnika/ów  po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym w stosunku 

do dnia zawarcia umowy. 

g) przewidywana szacunkowa roczna ilość odpadów: 40,00 Mg, 

 

 

3. W przypadku realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia w zakresie 

mniejszym niż przewidywana szacunkowa ilość odpadów w danej części, Wykonawcy nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia.   

4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z najwyższą starannością i na zasadzie 

zapewnienia najwyższej jakości usług, zgodnie z przepisami prawa powszechnie     

obowiązującego, w tym ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 

797) i aktów wykonawczych, a także z zapisami SIWZ i z ofertą, które będą stanowiły 

integralną część umowy. 

     

 


