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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgromadzonych na terenie powiatu 
nowosądeckiego.  
 
Ilość odpadów przeznaczonych do usunięcia wynosi do 795 Mg. 
 
Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów powinno odbywać się zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 992, ze zmianami/. 
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest 
w Powiecie Nowosądeckiem” realizowanego w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona 
środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.2. 
Gospodarka odpadami – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

 Pakowanie, załadunek, transport (bez możliwości magazynowania na terenie powiatu 

nowosądeckiego) odpadów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia i ich 
unieszkodliwienie. Pierwszy wykaz posesji (zaw. dane osobowe właściciela posesji), z których 

należy usunąć azbest dostarczony będzie po podpisaniu umowy z wykonawcą wybranym 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kolejne wykazy posesji będą 

przekazywane wykonawcy sukcesywnie – w miarę napływu wniosków do Starostwa, przy 

czym jednorazowo wykaz będzie obejmował nie mniej niż 250 Mg. Obszar objęty 

zamówieniem obejmuje 16 gmin wchodzących w skład administracyjny Powiatu 

Nowosądeckiego.  

 Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją zamówienia nastąpi protokolarne 

wyszczególnienie zakresu rzeczowego, wykazu miejsc (posesji) i ilości odpadów 

niebezpiecznych przeznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia. 

 Odpady w trakcie załadunku na w/w posesjach będą ważone, a następnie ich ilość 
potwierdzana będzie przez wykonawcę na podstawie ważenia w miejscu unieszkodliwiania 
odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia kontroli wagi odpadów w miejscu wskazanym przez siebie. 

 Odpady usuwane i unieszkodliwiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest może nastąpić wyłącznie na składowisku 

odpadów niebezpiecznych, którego zarządzający posiada zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01 

i 17 06 05. Składowisko należy wskazać w ofercie cenowej, której formularz stanowi  zał. nr 2 

do SIWZ. 

 W trakcie i po realizacji usługi wykonawca przedstawiać będzie rozliczenia miesięczne 

(sporządzane w 4 egzemplarzach: 2 egz. dla zamawiającego, 1 egz. dla właściciela posesji i 1 

egz. dla wykonawcy). Rozliczenie zawierać będzie: Kartę przekazania odpadu z podpisami 

właściciela posesji, z której usuwane były odpady, jak również wykonawcy, który świadczy 

usługę transportu i unieszkodliwienia (w przypadku przekazywania odpadów do 

unieszkodliwienia innemu podmiotowi karta przekazania odpadów powinna zostać 

podpisana również przez ten podmiot), oryginały kwitów wagowych z miejsca 

unieszkodliwienia odpadów (tylko dla Powiatu), oświadczenia o prawidłowości wykonanych 

prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  



 

 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, ze zm.). 

 Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez wykonawcę w/w rozliczeń, 

przekazana zostanie Wykonawcy w terminie 14 dni informacja dotycząca wysokości faktury 

za rozliczoną usługę   

 Do obowiązku wykonawcy należeć będzie również sporządzenie dokumentacji fotograficznej 

(na płycie CD lub DVD), z każdego miejsca, z którego usuwane będą odpady zawierające 

azbest – min. 3 fotografie z każdej posesji tj. przed pakowaniem, po pakowaniu i w trakcie 

załadunku (widok wyświetlacza wagi odpadów). Fotografie muszą zawierać oznaczenie 
rzeczywistej daty i godziny prowadzonych prac.  

 Do obowiązku wykonawcy należeć będzie również umieszczenie wzoru logotypu 

udostępnionego przez zamawiającego na w/w dokumentach dot. rozliczenia usługi. 

 


