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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Odbiór i transport odpadów ze wszystkich jednostek Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
   

I.  Zamówienie obejmuje odbiór i transport odpadów, takich jak: 

1. aparatura naukowa, sprzęt RTV, AGD, biurowy i komputerowy, bezpośrednio z 

obiektów dydaktycznych Uczelni własnym transportem i  załadunkiem, w maksymalnej ilości  

50,000 ton. Wymagane są pozwolenia na transport i zbieranie odpadów w tym 

niebezpiecznych (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. – Dz. U. 2013 poz. 21 ze 

zm.), albo dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania 

lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia: 

06 04 04 * - odpady zawierające rtęć 

08 04 09*   - odpadowe kleje i szczeliwa  zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne  

08 04 10     - odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09* 

08 01 11* - odpady farb i lakierów  zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne 

13 01 09 * - mineralne hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 

13 01 11 *- syntetyczne oleje hydrauliczne 

16 06 06 *-  selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i  akumulatorów 

16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

16 02 13* -  zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 

16 02 09 do 16 02 12 

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

17 06 01 * - materiały zawierające azbest 

17 06 03 *- inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 

17 01 06*  - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenie zawierające substancje niebezpieczne 

17 04 05 – żelazo i stal  

2. meble, pościel i bielizna pościelowa, wykładziny i dywany, firany, zasłony,  

Bezpośrednio z obiektów Uczelni własnym transportem i załadunkiem w maksymalnej ilości   

166,000 ton.  Wymagane jest pozwolenie na transport i zbieranie odpadów ( zgodnie z ustawą 

o odpadach z dnia 14.12.2012r. – Dz. U. 2013 poz. 21) albo dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające 

odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia: 

 : 

15 02 03 – sorbety, materiały  filtracyjne, tkaniny do wycierania /np. szmaty, ścierki/ 

17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi /podkłady kolejowe/ 

17 02 01 – drewno  

19 12 06 * - drewno zawierające substancje niebezpieczne  

*- odpady niebezpieczne  

Do obowiązków Wykonawcy  należy również demontaż odpadów wielkogabarytowych. 



II. Wymagania dodatkowe: 

Odbiór i  transport odpadów nastąpi w okresie trwania umowy, zgodnie z potrzebami 

zamawiającego. Zamawiający nie ma możliwości określenia częstotliwości i ilości 

wywożonych jednorazowo odpadów. Powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o 

terminie wykonania usługi nastąpi telefonicznie, każdorazowo………… godzin przed jej 

wykonaniem. Wywóz odpadów  odbywać się będzie samochodem o ładowności do 3,5 ton, 

pięć razy w tygodniu. W samochodzie musi być zapewnione miejsce w kabinie dla 

pracownika Zamawiającego nadzorującego odbiór odpadów. 

Koszty  demontażu, odbioru, wynoszenia, załadunku, ważenia, transportu i utylizacji 

odpadów pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia odpadów z 

miejsc ich tymczasowego  składowania (m.in. z pomieszczeń położonych na piętrach, 

strychach, w piwnicach itp.).  

Załadunek oraz transport odpadów przez Wykonawcę nastąpi w dniu ich odbioru. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji związanej z odbiorem 

odpadów do 5 dni roboczych. 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca musi posiadać aktualne decyzje na  

 zbieranie i transport odpadów ( o kodach wymienionych w punkcie I)  z uwzględnieniem 

art.49 ust.1 ustawy o odpadach.  

 

 

 


