ZAŁĄCZNIK NR I.2 – po zmianie
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do umowy nr DR.272……202... z dnia ... ............... 202... r. dla zadania:
„Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym także niebezpiecznych
zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (z terenu nieruchomości przy ul. PrzylepZakładowa 6 w Zielonej Górze) w ramach art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 797 ze zm.)”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
I.

Przedmiot zamówienia

1. Opróżnienie magazynu oraz wywóz odpadów z magazynu i terenu przy magazynie do miejsca
docelowego zagospodarowania:
a. ważenie każdego transportu odpadów w miejscu załadunku, przy pomocy wagi posiadającej
legalizację lub urządzenia wyposażonego w wagę,
b. przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi oraz
środowiska, opróżnianie magazynu według przyjętego harmonogramu przez Wykonawcę;
w przypadku rozszczelnionych zbiorników zastosować pojemniki zastępcze; wyeliminować
możliwość mieszania się odpadów,
c. przetransportowanie odpadów w miejsce ich przetworzenia (odzysku lub unieszkodliwienia)
lub tymczasowo w inne miejsce, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny i dopuszcza się
w nim magazynowanie odpadów na podstawie stosownych decyzji administracyjnych, zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 756 z późn. zm.), a w przypadku wywozu odpadów poza teren Polski, zgodnie z ustawą
z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1792 z późn. zm.),
d. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich
robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza prac, organizacji placu robót,
wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do hali do stanu
z dnia przejęcia obiektu.
2. Zamawiający zapewni Wykonawcy na czas realizacji zamówienia dostęp i możliwość korzystania
z terenu działki, na której znajdują się odpady.
3. Zgodnie z art. 26a ust. 1 i 3 ustawy o odpadach Zamawiający wyda decyzje skierowane
do władających powierzchnią działki nr ewid. 765/96 obręb 0060 w Zielonej Górze przy ul. PrzylepZakładowa określające:
a. zakres i termin udostępnienia przez niego powierzchni ziemi, obiektów lub innych miejsc,
w których znajdują się odpady,
b. zakres i sposób przeprowadzenia działań mających na celu usunięcie odpadów przez ten organ,
c. termin rozpoczęcia i zakończenia działań, o których mowa w lit. b.
Dzień po otrzymaniu ostatniego zwrotnego potwierdzenia odbioru ww. decyzji Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o możliwości wejścia na teren ww. nieruchomości w celu rozpoczęcia
realizacji zadania.
4. Identyfikacja zmagazynowanych odpadów.

1

a. wstępna ocena odpadów (stan skupienia, zapach, rodzaj odpadów np. opakowania, pojemniki
ciśnieniowe, czyściwo, szlamy, rozpuszczalniki, ropopochodne itp.) celem określenia sposobu
transportu i wstępnej klasyfikacji dla procesu unieszkodliwiania,
b. ocena możliwości ich dalszego ostatecznego przetworzenia (odzysk lub unieszkodliwienie).

5. Poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). W pierwszej
kolejności odpady należy poddać odzyskowi z zastosowaniem metod odzysku od R1 do R9 oraz R12
określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn
technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddać
unieszkodliwieniu metodami unieszkodliwiania: D9, D10 oraz D5 (wyłącznie w przypadku braku
możliwości innego sposobu przetworzenia odpadów w innym procesie) określonymi w załączniku nr 2
ustawy o odpadach. Przetworzeniu należy poddać wszystkie odpady, w tym opakowania i palety oraz
zużyte środki zabezpieczające (np. sorbenty).
6. Sporządzenie comiesięcznych zestawień (w terminie 7 dni po upływającym miesiącu) rodzajów i ilości
odpadów poddanych unieszkodliwieniu lub odzyskowi ze wskazaniem metody odzysku lub
unieszkodliwienia, terminu i miejsca przeprowadzenia ww. procesów, kopii kart przekazania odpadów
lub innych dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów do miejsca przetwarzania oraz
dokumentów potwierdzających przetworzenie odpadów i przekazywanie ich do Biura Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Zielona Góra.
7. Opracowanie raportu końcowego zawierającego dane o rodzajach i ilości poszczególnych odpadów,
sposobie i miejscu ich przetworzenia i przekazanie do Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Zielona Góra.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W ofercie należy
wskazać, które części zamówienia powierza się podwykonawcom oraz wskazać tych
podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. W przypadku niewskazania
w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
Zamawiający przyjmuje, że przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez
Wykonawcę.
II. Termin wykonania zadania:
1.

Usunięcie, wywiezienie (w miejsce ich przetworzenia lub tymczasowo w inne miejsce,
do którego Wykonawca lub Podwykonawca posiada tytuł prawny i dopuszcza się w nim
magazynowanie odpadów na podstawie stosownych decyzji administracyjnych) oraz przetworzenie
wszystkich (szacunkowo 4180 Mg) odpadów z terenu nieruchomości przy ul. Przylep-Zakładowa 6
w Zielonej Górze. Całość zadania należy wykonać w maksymalnym terminie - 910 dni od daty
podpisania umowy. Prace należy rozpocząć nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania
umowy.
III. Wykonawca jest zobowiązany do:

1.

Wyznaczenia koordynatora realizacji całości zadania. Koordynator ma obowiązek współpracy
z inspektorem nadzoru w pełnym zakresie realizacji zadania.
Koordynatorem jest:
• Imię i nazwisko:………………………………………………………………………..
• Funkcja/stanowisko……………………………………………………………………
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• Dane kontaktowe (telefon, adres e-mailowy)………………………………………............
2. Zabezpieczenia w sposób zależny od możliwego zagrożenia terenu działki nr ewid. 765/96 obręb
0060 w Zielonej Górze przy ul. Przylep-Zakładowa przed dostępem osób trzecich, podczas załadunku
odpadów, przygotowania odpadów do transportu, transportu odpadów do miejsca przetworzenia,
przetworzenia odpadów oraz uwzględnienia zagrożenia dla znajdujących się w obrębie
przedmiotowego terenu osób przebywających w sąsiadujących obiektach budowlanych
i zastosowania adekwatnego do zagrożenia sposobu zabezpieczenia i działania na wypadek
rozszczelnienia pojemników. Teren posiada stały monitoring prowadzony przez Zamawiającego.
3.

Zabezpieczenia osób przebywających na terenie magazynu oraz zapewnienia bezpieczeństwa,
w tym chemicznego i ekologicznego w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.

4.

Zapewnienia rezerwy zastępczych pojemników transportowych, folii stretch, palet transportowych
i taśmy bandującej, na wypadek stwierdzenia uszkodzeń opakowań, w których obecnie znajdują się
odpady oraz wszelkich środków służących do neutralizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa
pożarowego, chemicznego i ekologicznego adekwatnych do stopnia zagrożenia wynikającego
z charakterystyki materiałów niebezpiecznych oraz uwzględnienia zabezpieczenia środowiska

w przypadku uszkodzenia pojemników.
5. Zapewnienia takiego sposobu załadunku, aby nie doszło do wycieków i zanieczyszczenia podłoża.
W przypadku zanieczyszczenia środowiska powstałego na skutek prowadzenia prac objętych
zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest usunąć i unieszkodliwić powstałe zanieczyszczenia.
6. Przeprowadzenia szkolenia BHP w zakresie zasad bezpieczeństwa pracowników własnych
7.

i inspektora nadzoru.
Dostarczenia w dniu podpisania umowy harmonogramu działań, zawierającego: wykaz planowanych
do podjęcia czynności od chwili załadunku do unieszkodliwienia, daty podejmowanych czynności,
osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych czynności (z podaniem imienia, nazwiska oraz
numerów telefonów). Dopuszcza się wprowadzenie korekt do harmonogramu działań, za zgodą
Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia
umowy.

8.

Posiadania dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia uwzględniającej
zdarzenia nieprzewidywalne mogące wystąpić w czasie realizacji zadania. Polisę lub inny dokument
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.

9.

Dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy kopii umów z firmami przetwarzającymi odpady.

10. Przejęcia na siebie całkowitej odpowiedzialności za stan odpadów i bezpieczeństwo podczas
transportu i dalszego zagospodarowania, na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach i innych
przepisów obowiązujących w tym zakresie. Z chwilą odbioru odpadów z terenu działki nr ewid. 765/96
obręb 0060 w Zielonej Górze przy ul. Przylep-Zakładowa Wykonawca staje się posiadaczem
odpadów.
11. Dokumentowania wykonywanych prac poprzez sporządzanie:
a) dokumentów potwierdzających masę każdego transportu odpadów,
b) kart przekazania odpadów lub innych dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów do
miejsca przetwarzania oraz dokumentów potwierdzających przetworzenie odpadów.
12. Współdziałania z inspektorem nadzoru w zakresie realizacji zadania.
13. Współpracy z Państwową Strażą Pożarną.
14. Dysponowania doradcą w zakresie ADR (przewóz towarów niebezpiecznych).
15. Dysponowanie wagą lub urządzeniem wyposażonym w wagę posiadającą legalizację w miejscu
likwidacji nielegalnego magazynu odpadów (Zielona Góra, ul. Przylep-Zakładowa 6).
16. Dysponowania sprawnym technicznie taborem samochodowym – pojazdami dopuszczonymi do
transportu odpadów niebezpiecznych, zapewniającymi sposób transportu zabezpieczający m.in. przed
mieszaniem się odpadów, emisją do powietrza, rozprzestrzenianiem się odpadów, w szczególności
wyciekiem oraz przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska. Dobór środków transportu
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musi uwzględniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia. Transport
odpadów niebezpiecznych musi odbywać się zgodnie z ADR oraz ze szczegółowymi wymaganiami
dla transportu odpadów.

IV. Informacja o miejscu magazynowania
1. Lokalizacja magazynu - teren nieruchomości Skarbu Państwa współużytkowany przez osoby fizyczne
przy ul. Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze, działki nr 765/96 obr. 60 (N 51°58’51’’, E 15°26’25’’).
Lokalizacja
magazynu

www.google.pl/map

Lokalizacja
magazynu
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2. Powierzchnia magazynu – 1085 m .
3. Szacunkowa ilość zgromadzonych odpadów – 4180 Mg (cztery tysiące sto osiemdziesiąt Mg),
zmagazynowanych w hali oraz poza halą przy południowej ścianie budynku. Brak danych o ilości
poszczególnych rodzajów odpadów. Ilość oszacowana na podstawie gabarytów magazynu.
4. Rodzaje odpadów – odpady o charakterze przemysłowym, brak danych o rodzajach odpadów.
Dokonane obserwacje pozwalają jedynie na przyjęcie, iż wśród zgromadzonych odpadów mogą
znajdować się przede wszystkim odpady zawierające substancje ropopochodne. W zdecydowanej
większości odpady mogą stanowić farby, lakiery, przepracowane oleje, w mniejszej zaś ilości są to
rozpuszczalniki, z niewielkimi domieszkami innych cieczy bądź szlamów lub ciał stałych.
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5. Zamawiający posiada dokumentację hydrogeologiczną wraz z analizą gruntu i wód podziemnych
przedmiotowego terenu, sporządzoną w lutym 2018 r. oraz opinię dotyczącą określenia ilości
zmagazynowanych odpadów sporządzoną w styczniu 2020 r.
6. Opis miejsca magazynowania:
•

magazyn odpadów to obiekt murowany o wymiarach w rzucie 72,3 m x 15 m i wysokości 5,3 m,
pokryty eternitem, w części szczytowej otwory okienne; do budynku magazynu przylega budynek
należący do GLOBAL SERVICE Sp. z o.o.

•

pojemniki z odpadami magazynowane piętrowo, jeden na drugim, do poziomu stropu, bez
możliwości dostępu w głąb pomieszczenia,

•

większość odpadów znajduje się w paletopojemnikach o poj. 1000 litrów (pojemniki typu mauzer)
i beczkach stalowych o pojemności głównie 250 litrów, ustawionych na drewnianych paletach
transportowych i owiniętych częściowo lub całkowicie folią stretch,

•

w części odpady ulokowano w różnych pojemnikach o pojemności od 1 do 50 litrów oraz
kartonach i workach typu big-bag,

•

odpady w opakowaniach umieszczono generalnie w sposób uporządkowany, w rzędach i głównie
w 4-6 warstwach do wysokości ok. 5 m od powierzchni posadzki,

•

zewnętrzne tereny komunikacyjne o trwałym utwardzeniu z elementów betonowych,

•

od strony południowej bramy, na zewnątrz magazynu znajdują się odpady głównie w workach
typu big-bag, składowane bezpośrednio na podłożu z elementów betonowych,

Poniżej szkic sytuacyjny oraz zdjęcia magazynu na zewnątrz.
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Wjazd na teren nieruchomości (w tle widok bramy północno-wschodniej)

Brama północno-wschodnia
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Brama południowa i złożone przy niej odpady

Poniżej zdjęcia wnętrza magazynu
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