Załacznik nr 1.do zaproszenia do złożenia rozpoznania cenowego

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru , transportu i utylizacji
odpadów , niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przez okres 24 miesięcy .
1. Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odbioru i utylizacji:

Lp.

Kod odpadu

1 02 01 09*
2 09 01 01*
3 09 01 04*

4 15 01 10*

5 15 02 02*
6 16 03 05*

7 16 05 06*

8 18 02 02*
9 18 02 05*
10
11
12
13

02 02 03
15 01 01
15 01 02
15 01 07

14 15 02 03

Rodzaj odpadu przeznaczonego do utylizacji
odpady agrochemikaliów zawierajace substancje
niebezpieczne w tym środki ochrony roślin I i II
stopnia klasy toksyczności
wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
roztwory utrwalaczy
opakowania zawierajace pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksycznoci bardzo toksyczne i toksyczne)
sorbent, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe
nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania
(np.. Szmaty, ścierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np.PCB)
organiczne odpady zawierajace substancje
niebezpieczne
chemikalia laboratoryjne i analityczne ( np..
Odczyniki chemiczne) zawierające substancje
niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów
laboratoryjnych i analitycznych)
inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy
zdolne dp przeniesienia materiału genetycznego, o
których wiadomo lub co do których istnieją
wiarygodne podstawy do sądzenia,że wywołują
choroby u ludzi i zwierząt
chemikalia, w tym odczynniki chemiczne
zawierające substancje niebezpieczne
surowce i produkty nie nadające się do spożycia i
przetwórstwa
opakowania z papieru i tektury
opakowania z tworzyw sztucznych
opakowania ze szkła
sorbenty, materiały filtracyjjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione
w 15 02 02

Szacunkowa
ilość odpadu
w kg
(24 miesiące)

4
4
4

1000

80
280

700

9800
880
3
2
2
2

2

15 16 03 06
16 18 02 01
17 18 02 06
18 18 02 08
19 19 80 01

organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03
05,16 03 80
narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
( z wyłączeniem 18 02 02)
chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż
wymienione w 18 02 05
leki inne niż wymienione w 18 02 07
odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i
weterynaryjnych

2
3
85
4
3

2 Ilości odpadów podane w tabeli mają charakter szacunkowy. Zamawiający
zastrzega, że rzeczywiste ilości odpadów będą wynikać z aktualnych potrzeb
Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanej w tabeli. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą na podstawie cen jednostkowych
zaoferowanych przez Wykonawcę w Ofercie cenowej.
3 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa pojemników do przechowywania
i transportu odpadów , wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia
w ilości odpowiedniej do zapotrzebowań Zamawiającego. Pojemność i ilość
pojemników ma być dostosowana do potrzeb biżących Zamawiającego i zapewnić
zgodne z przepisami gromadzenie odpadów do dnia ich ponownego odbioru.
4 Miejce odbioru odpadów : Jednostki Organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie zlokalizowanie na terenie miasta Lublina.:
ul. Akademicka 12, ul. Akademicka 13, ul. Akademicka 15, ul. Głęboka 28, ul.Głeboka 30,
ul. Głęboka 31, ul. Skronma 8, ul. Leszczyńskiego 7, ul. Leszczyńskiego 58,
ul. Doświadczalna 44 , ul. Doświadczalna 50,ul. Dobrzańskiego 3, ul. Dobrzańskiego 37
5 Częstotliwość odbioru odpadów: 1 raz w miesiącu w ustalonym między stronami
umowy dniu oraz każdorazowo po telefonicznym zgłoszeniu potrzeby odbioru ,
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia Zamawiającego
Odbiór odpadów będzie odbywał się w godzinach pracy Zamawiającego od 7ºº do 15ºº,
w obecności pracownika Zamawiającego z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
6 Przewóz odpadów do miejsca unieszkodliwienia odbywać się będzie pojazdem
Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany
jest do comiesiecznego dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego
zniszczenie odpadów.
7 Dokładna ilość odbieranych odpadów zostanie każdorazowo określona w trakcie ich
odbioru i potwierdzona podpisem Wykonawcy, lub osoby reprezentującej Wykonawcę
na karcie przekazania odpadu.
8 Karty przekazania odpadu zostaną dostarczone do Zamawiającego niezwłocznie,
najpóźniej w terminie 2 dni roboczych.
9 Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu odpadów do miejsca ich
unieszkodliwienia ponosi Wykonawca.
10 Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2001 nr 62
poz. 627 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U.
z 2013r. Poz.21) , Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r.
w sprawie katalogu odpadów, ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych
z dn.19.08.2011r.(Dz.U. nr 227 poz.1367).

Głeboka 30,

