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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego  składowiska w Brzęczkowicach” 

1. Przez zdeponowane odpady niebezpieczne na nielegalnym składowisku w Brzęczkowicach, dalej 
zwane „Odpadami”, rozumie się odpady niebezpieczne (bez względu na ich konsystencję i skład 
chemiczny) zakwalifikowane do kategorii odpadów o kodzie EWC 16 81 01* – klasyfikowane jako 
odpady wykazujące właściwości niebezpieczne, które na podstawie przeprowadzonego 
próbkowania, wykazują w swoim składzie związki chemiczne o różnych progach działania 
toksycznego i kancerogennego (Badania - Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia), a także 
opakowania, pojemniki, itp., ich fragmenty, palety transportowe, wysypane lub wylane na klepisko 
substancje oraz użyte sorbenty. 

2. Przez utylizację Odpadów, zwaną dalej „Utylizacją”, rozumie się unieszkodliwienie odpadów 
niebezpiecznych w procesie D10, a w przypadku odpadów nie mogących być poddanych temu 
procesowi jak np. gruz, azbest, odpady z rtęcią, ze środkami wybuchowymi, inny specjalistyczny 
sposób ich unieszkodliwienia, odpowiedni dla ich właściwości fizyko-chemicznych.  

3. Odpady znajdują się na nielegalnym składowisku, tj. w obiekcie byłej indyczarni, zlokalizowanej 
w Brzęczkowicach, gm. Niemodlin, na działce nr 73/7, zwanym dalej „Obiektem”. Lokalizację 
Obiektu, wraz z sąsiadującymi działkami nr 74/14 i nr 72/6, obrazuje załączona poglądowa mapka 
stanowiąca Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia). 

4. Przedmiotem zadania, dalej zwanym „Zadaniem”, jest realizacja przez oferenta (wyłonionego w 
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym), zwanym dalej „Wykonawcą”, kompletnej usługi 
Utylizacji wszystkich Odpadów znajdujących się w Obiekcie, wraz z ich przygotowaniem 
i zabezpieczeniem do transportu, kontrolnym zważeniem na miejscu załadunku, załadunkiem 
i transportem z Obiektu, do instalacji utylizacyjnej wskazanej przez Wykonawcę oraz uprzątnięcie 
Obiektu i przylegających działek.  

5. Zlecającym realizację Zadania, jest Gmina Niemodlin, zwana dalej „Zamawiającym”,  
co wynika z przepisów ustawy o odpadach oraz wydanej na ich podstawie Decyzji Burmistrza 
Niemodlina, Nr ROŚ.6236.67.2019, z dnia 08.10.2019 roku. 

6. Wytwórcą i przekazującym Odpady jest Zamawiający, a ich odbiorcą jest Wykonawca. 

7. Finansowa realizacja Zadania przez Zamawiającego, zaplanowana jest w ramach uzyskanego 
dofinasowania ze źródeł zewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zaplanowanego 
dofinansowania, Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe. 

8. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zadania, kwotę brutto w wysokości do 11,4 mln zł. 

9. Rzeczowy i ekologiczny termin realizacji Zadania – do 19 sierpnia 2022 roku. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji Zadania (spedycja pierwszych transportów 
Opadów), w terminie do 30 dni kalendarzowych, od daty zawarcia umowy. 

11. Przerwa w realizacji Zadania przez Wykonawcę (spedycja transportów Opadów oraz ich fizyczną 
Utylizację), nie może być dłuższa niż 30 dni kalendarzowych. 

12. Odpady zostały zdeponowane w Obiekcie w grudniu 2018 i styczniu 2019 roku.  
Pojemniki, opakowania oraz palety transportowe, w zdecydowanej większości są w dobrym stanie 
technicznym. 

13. Szacowana ilość pojemników (beczki, mauzery, puszki itp.) to ok 2.300 szt. Szacowana łączna waga 
to ok. 1.600 – 1.900 Mg. Wykonawca, w celu m.in. samodzielnego oszacowania tonażu jak i stanu 
składowiska, może przeprowadzić wizję lokalną. Szczegóły w pkt. 41 i 42. 
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14. Przeważająca większość odpadów znajduje się na paletach, stemplowanych na trzech poziomach 
i w trzech/czterech rzędach, wzdłuż obiektu, po obu jego stronach (Film - Załącznik nr 3 do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia). 

15. Parametry nieruchomości oraz Obiektu (Film - Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, 
Zdjęcie - Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia): 

1) nieruchomość ogrodzona, z dwuskrzydłową, zamykaną bramą wjazdową o szerokości 8 m, 

2) dziedziniec przed Obiektem - ok. 2 tys. m2, stanowi część działki nr 73/7 oraz części 
sąsiadujących działek 74/14 i 72/6 (Mapka - Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) 

3) wymiary Obiektu – długość 120 m, szerokość 18 m, wysokość do dolnej belki konstrukcji więźby 
4 m, odstęp między belkami konstrukcji więźby 3 m, wysokość do dachu 5 m, szerokość 
pomiędzy bocznymi rzędami palet (korytarz transportowy wzdłuż obiektu) 6 m,  

4) brama wjazdowa do Obiektu, dwuskrzydłowa, zamykana, o szerokości 2,81m i wysokości 2,94m,  

5) Obiekt zadaszony, w dobrym stanie technicznym, okna i drzwi zabezpieczone przed dostępem 
osób postronnych, 

6) wjazd i wyjazd z Obiektu, poprzez wylane, betonowe podjazdy, 

7) posadzka Obiektu nieutwardzona – klepisko piaskowo-gliniaste, 

8) Zamawiający wykonał oświetlenie otoczenia Obiektu,  

9) Zamawiający na nieruchomości Obiektu zamontował system monitoringu wizyjnego i system 
alarmowy, obsługiwany przez Komisariat Policji w Niemodlinie. 

16. Zamawiający zapewnia całoroczną przejezdność i utrzymanie drogi transportu rolnego łączącą 
nieruchomość Obiektu z drogą DK 46 oraz dziedzińca przed Obiektem. 

17. Zamawiający zapewnia dostęp do energii elektrycznej na cele oświetleniowe i socjalno-biurowe, 
na okres realizacji Zadania.. 

18. Zamawiający, przy Obiekcie, zapewnia ogrzewany kontener socjalno-biurowy z węzłem sanitarnym, 
na okres realizacji Zadania. 

19. Zamawiający i Wykonawca wyznaczą swoich koordynatorów realizacji Zadania, zwanych dalej 
„Koordynatorami” oraz osoby odpowiedzialne za bieżącą organizację i nadzór nad pracami 
realizowanymi w Brzęczkowicach, zwanych dalej „Funkcyjnymi”.  

20. Zamawiający i Wykonawca, zobowiązani są do wzajemnej ścisłej współpracy z Komendą Miejską 
Policji w Częstochowie i Prokuraturą Regionalną w Katowicach, prowadzącymi sprawę  
o sygnaturze akt RP I Ds 36.2019 oraz wskazanymi przez nich biegłymi sądowymi, w zakresie 
umożliwienia poboru próbek odpadów, oznakowania pojemników, wykonania dokumentacji 
fotograficznej, ewidencji odpadów (np. waga, rodzaj pojemnika), przez cały okres realizacji Zadania. 

21. Zamawiający i Wykonawca, zobowiązani są do wzajemnej ścisłej współpracy ze służbami 
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Opolu oraz Państwowej Straży Pożarnej i Komisariatem Policji w Niemodlinie, w zakresie 
zachowania bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, przez cały okres realizacji Zadania. 

22. Zamawiający i Wykonawca, zobowiązani są do wzajemnej ścisłej współpracy z instytucjami 
zapewniającymi dofinansowanie na realizację zadania (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu, Powiat Opolski) w zakresie przygotowania informacji o rzeczowym i finansowym 
stanie zaawansowania realizacji Zadania. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całego zakresu Zadania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz wynikającymi z nich obostrzeniami i uwarunkowaniami.  
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24. Wykonawca ma dysponować własną instalacją do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 
w procesie D10, zwanej dalej „Instalacją” oraz posiadać udokumentowane doświadczenie 
w procesie likwidacji i unieszkodliwienia lub unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych o kodzie 
EWC 16 81 01* z nielegalnych składowisk zgodnie z zapisami SIWZ. 

25. Wykonawca ma posiadać ważne dokumenty upoważniające go do realizacji Zadania,  
w tym zawierające kod EWC 16 81 01*, takie jak: 

1) pozwolenie zintegrowane dla Instalacji lub w przypadku jego braku zezwolenia sektorowe: 
▪ na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 
▪ na wytwarzanie odpadów; 
▪ pozwolenie wodnoprawne na pobór wód; 
▪ pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

2) zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, 

3) zezwolenie na przetwarzanie odpadów,  

lub zezwolenia o których mowa w lit. b) i c) - łącznie w jednej decyzji, 

4) indywidualny numer rejestrowy w bazie BDO 

26. Wykonawca winien posiadać stosowne ubezpieczenie, obejmujące m.in. OC i NNW osób i mienia 
zaangażowanego w realizację Zadania oraz ewentualnych skutków zdarzeń związanych z realizacją 
prac w Obiekcie, działce nr 73/7, sąsiadujących działkach nr 74/14 i nr 72/6 oraz transportem 
Odpadów na Instalację. 

27. Wykonawca odpowiada formalno-prawnie i finansowo, za wszelkie zdarzenia i ich skutki, wynikłe 
w trakcie realizacji Zadania lub związane z jego realizacją.  

28. Wykonawca odpowiada za zachowanie ładu, porządku, bezpieczeństwa, w tym uniemożliwienie 
niekontrolowanego dostępu osób postronnych podczas prowadzonych prac, przestrzegania 
przepisów BHP i ppoż., w zakresie osób, mienia i środowiska, w Obiekcie i na działce nr 73/7 oraz 
sąsiadujących działkach nr 74/14 i nr 72/6, w trakcie trwania całego okresu realizacji Zadania.  

29. Wykonawca na swój koszt i staraniem zapewni środki ochrony osobiste, dla osób biorących udział 
w realizacji Zadania oraz wg. potrzeb zapewni monitoring występujących w Obiekcie poziomu 
stężeń substancji, urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. 

30. Przekazanie nieruchomości Obiektu na działce nr 73/7 oraz sąsiadujących działek nr 74/14 
i nr 72/6, przez Zamawiającego dla Wykonawcy, jak i jej zdanie Zamawiającemu, po realizacji 
Zadania, nastąpi w formie protokołów zdawczo-odbiorczych. 

31. W trakcie okresu realizacji Zadania, każdorazowe otwarcie i zamknięcie Obiektu, nastąpi komisyjnie 
przez wyznaczonych Funkcyjnych, z telefonicznym powiadomieniem oficera dyżurnego Komisariatu 
Policji w Niemodlinie.  

32. Kartę odpadów w systemie BDO zakłada Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany  
do ścisłej współpracy w tym względzie z Zamawiającym i do aktualizacji w systemie BDO 
stosownych danych, od momentu przygotowania transportu Odpadów z Brzęczkowic,  
przez trasę ich transportu na składowisko Instalacji oraz samego procesu fizycznej Utylizacji 
Odpadów na Instalacji.  

33. Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem, zapewnia narzędzia, środki (np. sorbenty, rezerwowe 
palety transportowe, pojemniki, folie stretch, taśmy bandujące) i sprzęt (np. widlak dostosowany 
do poruszania się po podłożu nieutwardzonym z funkcją wagi lub samodzielną wagę mobilną, 
umożliwiającą kontrolne zważenie ładowanych palet z Odpadami) oraz obsługę do 
przeprowadzenia prac związanych z załadunkiem i wywozem Odpadów z Brzęczkowic, polegających 
na: 
1) przygotowaniu i zabezpieczeniu Odpadów do transportu, w tym ewentualne przepakowaniu 

odpadów z pojemników uszkodzonych, 
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2) zapakowaniu i zabezpieczeniu do transportu, uszkodzonych pojemników, opakowań lub ich 
fragmentów oraz usuniętych z klepiska wysypanych lub wylanych substancji wraz z użytymi 
środkami sorbującymi,  

3) pobraniu próbek Odpadów, ich kwalifikacji i oznakowanie pojemników, dla własnych celów 
ewidencyjnych i technologicznych,  

4) prowadzeniu ewidencji ilościowo-wagowej dla odpadu mogącego pochodzić 
od zidentyfikowanego przez biegłych sądowych wytwórcy (załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, str. 39) i udostępniać te informacje Zamawiającemu oraz Prokuraturze Regionalnej 
w Katowicach, 

5) załadunku Odpadów na podstawiony przez siebie środek transportu wraz z kontrolnym 
zważeniem ładowanych Odpadów (do celów założenia karty odpadów w BDO dla każdego 
transportu indywidualnie oraz bieżącym prowadzeniu ewidencji transportu Odpadów). 

34. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowych działań zaradczych i naprawczych, 
w przypadku rozsypania się lub wylania substancji z pojemników, w celu ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na ludzi i środowisko.  O zaistnieniu takiego zdarzenia, winien bezzwłocznie 
powiadomić Funkcyjnego z ramienia Zamawiającego.  

35. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uprzątnięcia zwalnianej powierzchni w Obiekcie, 
z ewentualnych fragmentów opakowań, wysypanych czy wylanych substancji oraz użytych 
sorbentów.  

36. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody już wyrządzone, związane z ewentualnym 
zanieczyszczeniem gleby.   

37. Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem, zapewni przewóz Odpadów z Brzęczkowic 
do Instalacji, w tym: 

1) doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), wpisanego 
na listę Transportowego Dozoru Technicznego, 

2) środki transportu, spełniające wymagania wynikające z pisemnych dyspozycji wydanych przez 
Doradcę ADR i spełniające w tym względzie ustawowe wymogi i kwalifikacje, 

3) kierowców, spełniające wymagania wynikające z pisemnych dyspozycji wydanych przez Doradcę 
ADR i spełniających w tym względzie ustawowe wymogi i kwalifikacje. 

38. Z uwagi na możliwość rozszczelnienia pojemników, z powodu wysokiego składowania i zmęczenia 
materiału, w wyniku dużych różnic temperatur otoczenia, istnieje realne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi i stanu środowiska (potwierdzają to służby WIOŚ, PSP, Policji). Wobec 
powyższego, Zamawiający jest zainteresowany w pierwszym rzędzie, bezzwłocznym, awaryjnym 
wywozem wszystkich palet z Odpadami, które nie stwarzają zagrożenia w ich transporcie. 

39. Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem zapewni na Instalacji odpowiednie składowisko  
do czasowego zmagazynowania Odpadów przed procesem ich Utylizacji, w tym: 

1) zważenia Odpadów na homologowanej wadze Instalacji, w momencie ich przyjazdu 
z Brzęczkowic, dla właściwego określenia ich tonażu, w celu prawidłowego rozliczenia 
rzeczowego i finansowego realizacji Zadania pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 

2) w przypadku Odpadów nie mogących być unieszkodliwionych w procesie D10, jak np. gruz, 
azbest, odpady z rtęcią, ze środkami wybuchowymi, Wykonawca po pisemnym uzgodnieniu 
z Zamawiającym, na swój koszt i swoim staraniem, skieruje te Odpady do unieszkodliwienia 
na inną instalację, dysponującą odpowiednią technologią unieszkodliwienia dla ich składu fizyko-
chemicznego.   

40. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji Zadania przez cały okres jego realizacji 
i na każdym jego etapie, w tym na Instalacji. 
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41. W celu prawidłowego oszacowania zakresu rzeczowego, warunków technicznych i wynikających 
z nich kosztów realizacji Zadania, oferent (po wyłonieniu w przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym - Wykonawca) może przed złożeniem oferty przetargowej, przeprowadzić wizję 
lokalną na Obiekcie, po wcześniejszym umówieniu jej terminu i godziny z Koordynatorem 
z ramienia Zamawiającego, Panem Aleksandrem Juszczykiem, z-cą burmistrza, tel. 693608080, 
mail: a.juszczyk@niemodlin.pl 

42. Przedstawiciel oferenta, który będzie dokonywał wizji lokalnej na Obiekcie, zobowiązany jest 
przedłożyć Koordynatorowi z ramienia Zamawiającego, przy jej rozpoczęciu, pisemne, imienne 
upoważnienie, wystawione przez potencjalnego oferenta.  

43. Poniesienie przez Wykonawcę, w czasie trwania całego okresu realizacji Zadania, wyższych kosztów 
niż oszacowane w ofercie przetargowej, np. wynikających ze wzrostu kosztów energii elektrycznej, 
najniższego wynagrodzenia, czy też innego składu fizyko-chemicznego odpadów niż wynikało 
to z jego rozeznania, nie stanowi podstawy do żądania przez niego od Zamawiającego zwiększenia 
wynagrodzenia za realizację Zadania.    

44. Rozliczenie realizacji Zadania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zostanie przeprowadzone 
w oparciu o iloczyn zryczałtowanej, jednostkowej ceny za 1 Mg Zutylizowanych Odpadów (zgodnie 
z opisem przedmiotu i zakresem realizacji Zadania) oraz ich wagi, według wyników pomiarów 
przeprowadzonych na homologowanej wadze na Instalacji.  

45. Rozliczenie realizacji Zadania, do wysokości wynagrodzenia, które Zamawiający przeznaczył 
na realizację Zadania, nastąpi w oparciu o iloczyn zryczałtowanej, jednostkowej ceny  
za Utylizację 1 Mg Odpadów (zgodnie z opisem przedmiotu i zakresem realizacji Zadania)  
oraz sumaryczną wagę fizycznie Zutylizowanych Odpadów, z całego zakresu realizacji Zadania. 

46. Rozliczenie realizacji Zadania, gdy iloczyn zryczałtowanej, jednostkowej ceny za Zutylizowanie 1 Mg 
Odpadów (zgodnie z opisem przedmiotu i zakresem realizacji Zadania) oraz sumarycznej wagi 
fizycznie Zutylizowanych Odpadów, z całego zakresu realizacji Zadania, przekracza wysokość 
wynagrodzenia, które Zamawiający przeznaczył na realizację Zadania, nastąpi w formie ryczałtu 
do tej kwoty wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia kompletnego zakresu 
realizacji Zadania w ramach kwoty wynagrodzenia, które Zamawiający przeznaczył na jego 
realizację, bez możliwości renegocjonowania finansowych i rzeczowych warunków realizacji 
zawartej umowy.  

47. Płatności za realizację Zadania, będą się odbywały w cyklach kwartalnych, przelewem,  
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, z terminem płatności  
do 30 dni, od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Faktury winny uwzględniać 
wynagrodzenie, wyłącznie za fizycznie Zutylizowane Odpady. Do faktur powinien być dołączony 
protokół potwierdzający fizyczną Utylizację Odpadów na Instalacji. 

48. W ostatnim tygodniu, każdego kwartału realizacji Zadania, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu, sprawozdań kwartalnych zawierających informacje, na dzień jego 
sporządzenia, o stanie zaawansowania prac w realizacji Zadania, w tym wykaz przeprowadzonych 
transportów (data transportu, marka i numer rejestracyjny pojazdu, ilość, pojemność i rodzaj 
pojemników oraz tonaż Odpadów), wadze zdeponowanych Odpadów  na składowisku Instalacji 
i wadze fizycznie Zutylizowanych Odpadów oraz ewentualne uwagi i spostrzeżenia. Sprawozdanie 
winno być podpisane przez wyznaczonego Koordynatora z ramienia Wykonawcy.  

49. Integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Badania 
2) Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Mapka 
3) Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Film 
4) Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Zdjęcie 

 

mailto:a.juszczyk@niemodlin.pl

