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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami Is-3
dla Wykonawców, zwana dalej „Instrukcja Is-3”, określa zasady i wytyczne obowiązujące
Wykonawców, którym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający) zleca wykonanie
zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, w wyniku których mogą powstawać
odpady.

2.

Instrukcja Is-3 określa zasady w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu i dalszego
zagospodarowania odpadów powstających w wyniku realizacji zamówień na dostawy, usługi
lub roboty budowlane.
§ 2.

1.

W Instrukcji Is-3 stosuje się poniższe definicje:
1)

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) –
publicznie dostępny, informatyczny system zawierający informacje m. in. o podmiotach
gospodarujących odpadami, służący do prowadzenia w sposób elektroniczny ewidencji
odpadów tj. kart przekazania odpadów (KPO) i kart ewidencji odpadów (KEO) oraz
sprawozdawczości w tym zakresie;

2)

dokumenty ewidencji odpadów – są to karty przekazania odpadów (KPO), karty
ewidencji odpadów (KEO), a także dla odpadów przekazywanych bezpośrednio
do składowania są to: podstawowa charakterystyka odpadów oraz wyniki testów
zgodności;

3)

gospodarowanie odpadami – jest to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów,
łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami;

4)

gospodarka odpadami – jest to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami;

5)

katalog odpadów – jest to katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych
stanowiący aktualny załącznik do obowiązującego rozporządzenia w sprawie katalogu
odpadów;

6)

magazynowanie odpadów – jest to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące
wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, tymczasowe magazynowanie
odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, magazynowanie odpadów przez
prowadzącego przetwarzanie odpadów;
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7)

miejsce wytwarzania odpadów – są to wszystkie miejsca powstawania odpadów
na terenach zarządzanych przez jednostkę organizacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. oraz miejsca placu budowy i prowadzenia robót budowlanych;

8)

odpady – to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza
się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;

9)

odpady budowlane i rozbiórkowe – to odpady powstałe podczas prac budowlanych,
remontowych i rozbiórkowych;

10)

odpady komunalne – to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w
gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli
zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób
znaczący ich właściwości;

11)

odpady niebezpieczne – są to odpady posiadające właściwości i składniki
niebezpieczne określone w ustawie o odpadach;

12)

posiadacz odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest
posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;

13)

przetwarzanie odpadów – są to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;

14)

rejestr BDO – publicznie dostępny rejestr podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego
marszałka województwa, będący częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO);

15)

Wykonawca – podmiot, któremu Zamawiający udziela zamówień na dostawy, usługi
lub roboty budowlane;

16)

wytwórca odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie
powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów); wytwórcą odpadów
(oprócz złomu) powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki,
remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi
stanowi inaczej;
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17)

Zamawiający – jednostki lub komórki organizacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
udzielające zamówienia i zawierające umowy na dostawy, usługi lub roboty budowlane
z Wykonawcą;

18)
2.

złom – odpady metali żelaznych i metali kolorowych (nieżelaznych).

Terminy i pojęcia, które nie zostały zdefiniowane w ust. 1 stosuje się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz pozostałymi instrukcjami obowiązującymi w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.

3.

Gospodarkę odpadami Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

4.

Zasady gospodarki odpadami, które nie zostały określone w niniejszej instrukcji należy
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz umową pomiędzy Wykonawcą
i Zamawiającym oraz opisem przedmiotu zamówienia lub programem funkcjonalnoużytkowym.

5.

W przypadku zmiany przepisów prawa odnoszących się do kwestii uregulowanych niniejszą
instrukcją należy postępować zgodnie z aktualnymi, zmienionymi przepisami prawa.

6.

Zapisy instrukcji nie naruszają zapisów Instrukcji kwalifikowania materiałów pochodzących
z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3 oraz innych obowiązujących instrukcji
wewnętrznych.

7.

Wymagania w zakresie gospodarki odpadami, określone w niniejszej instrukcji, obowiązują
również wszystkich podwykonawców realizujących usługi lub roboty budowlane oraz spółki
zależne.

8.

W przypadku, gdy dla realizowanego zamówienia wydano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w zakresie
gospodarki odpadami w sposób zgodny z warunkami określonymi w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozdział 2
Kwalifikowanie i wytwarzanie odpadów
§ 3.

1.

Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia na dostawy, usługi lub roboty
budowlane jest obowiązany do postępowania z odpadami wytworzonymi podczas realizacji
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

2.

Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówień na dostawy, usługi lub roboty
budowlane jest:

6

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

1)

wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzenia własnej działalności, w tym
odpadów komunalnych powstających w wyniku działalności Wykonawcy i jego
pracowników;

2)

wytwórcą odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w wyniku świadczenia
usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, montażu), modernizacji, rewitalizacji, rehabilitacji, rozbiórki, remontu
obiektów, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu żelaza i stali oraz metali kolorowych,
które pozostają własnością jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
na terenie, której realizowane jest zamówienie; w przypadku odpadów w postaci złomu
żelaza i stali oraz metali kolorowych wytwórcą odpadów jest jednostka organizacyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

3)

wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie czyszczenia
zbiorników lub urządzeń, sprzątania, konserwacji i napraw za wyjątkiem odpadów
w postaci złomu żelaza i stali oraz metali kolorowych, które pozostają własnością
jednostki organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie, której realizowane
jest zamówienie; w przypadku odpadów w postaci złomu żelaza i stali oraz metali
kolorowych wytwórcą odpadów jest jednostka organizacyjna PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.;

4)

wytwórcą odpadów w przypadku dostaw, jeżeli:
a)

Wykonawca z mocy przepisów prawa jest obowiązany do odbioru zużytych
materiałów lub ich opakowań objętych umową na dostawy;

b)

w umowie na dostawy jest określone, że Wykonawca jest wytwórcą określonych
zużytych rodzajów materiałów.

3.

Zdefiniowanie rodzajów i ilości odpadów powstających w wyniku świadczenia w zakresie
budowy (w tym modernizacji, rewitalizacji, rehabilitacji), rozbiórki, remontu obiektów:
1)

które pozostają własnością i których wytwórcą są jednostki organizacyjne PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.,

2)

których wytwórcą jest Wykonawca,

następuje podczas ostatecznej kwalifikacji materiałów prowadzonej zgodnie z Instrukcją
kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.
4.

Wykonawca dokonuje klasyfikacji odpadów wg katalogu odpadów z określeniem kodu
i rodzaju odpadów.

5.

W przypadku odpadów takich jak (odpadów, które posiadają tzw. „kody lustrzane”):
1)

gleba i ziemia, w tym kamienie,

2)

tłuczeń torowy (kruszywo),
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Wykonawca może w celu potwierdzenia, czy odpady powinny zostać zakwalifikowane jako
niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne wykonać badania tego rodzaju odpadów
i w oparciu o wyniki badań dokonać kwalifikacji.
6.

Wykonawca, będący wytwórcą odpadów innych niż wymienione w ust. 5 może dokonać
zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli
zostanie wykazane, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o odpadach oraz rozporządzeniem w sprawie katalogu
odpadów.

7.

Badania właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji, muszą być wykonane
przez laboratoria, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa z zakresu ochrony
środowiska.

8.

Zmiany kwalifikacji, o której mowa powyżej można dokonać zgodnie z ustawą o odpadach,
poprzez zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż
niebezpieczne marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytworzenia
odpadu.

9.

Marszałek województwa wydaje decyzję zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów
niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo decyzję o wyrażeniu sprzeciwu.

10.

Decyzję zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne
niż niebezpieczne Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z informacją, o której mowa
w § 8.

11.

Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów staje się ich posiadaczem.

12.

Wykonawca jest posiadaczem odpadów, w tym odpadów porzuconych przez podmioty
trzecie, które znajdują się na terenie i placu budowy, chyba, że Zamawiający wskazał
w umowie inaczej.
Rozdział 3
Magazynowanie odpadów
§ 4.

1.

Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa życia, zdrowia ludzi, w szczególności w sposób
uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów w tym stan skupienia oraz
zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

2.

W ramach wytwarzania odpadów Wykonawca prowadzi wstępne magazynowanie odpadów.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za magazynowanie odpadów, których jest wytwórcą.

4.

Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł
prawny, w wyznaczonych miejscach magazynowania.
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5.

Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z
procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych
zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:
1) 1 rok – w przypadku magazynowania odpadów przeznaczonych do składowania wyłącznie
w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów,
2) 3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów,
lub przez okres ustalony w obowiązujących, przejściowych przepisach prawa, jeżeli dotyczą.

6. Za termin wytworzenia odpadów uznaje się datę sporządzenia protokołu ostatecznej
kwalifikacji.
7.

Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania
odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak
niż przez 1 rok.

8.

Zabrania się mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne.

9.

Zabrania się mieszania odpadów różnych rodzajów.

10.

Zabrania się magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w miejscu
na ten cel nieprzeznaczony.

11.

Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca
nieprzeznaczonego do ich magazynowania.

12.

Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia i zagospodarowania wytworzonych
odpadów, których jest wytwórcą, jeśli są magazynowane z przekroczeniem terminów,
wskazanych w ust. 5 i 6 lub w miejscu nie wyznaczonym przez Zamawiającego do ich
magazynowania. Zamawiający może naliczyć kary umowne jak wskazano w § 8 ust. 9.

13.

Za miejsce i sposób magazynowania odpadów do czasu ich przekazania do dalszego
zagospodarowania odpowiada Wykonawca będący wytwórcą odpadów.

14.

Magazynowanie odpadów (sposób i miejsce), które są wytworzone przez wykonawcę robót
budowalnych (w tym podwykonawców robót budowalnych), prowadzi się zgodnie
z warunkami określonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jest wymagana
dla danego projektu inwestycyjnego.

15.

Magazynowanie odpadów prowadzone jest w sposób nie naruszający zapisów Instrukcji
o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej Im-1 oraz Instrukcji o prowadzeniu
gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2.

16.

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i utrzymywania na własny koszt miejsc
magazynowania odpadów przez cały okres trwania umowy z Zamawiającym, które spełniają
wymagania przepisów prawa, w tym:
1)

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania
odpadów;
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2)

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone
do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

17.

Wykonawca jest zobowiązany magazynować odpady w sposób selektywny.

18.

W przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tj. odpadów z grupy 17) selektywne
gromadzenie odpadów obejmuje co najmniej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips,
odpady mineralne: beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Zamawiający
może ustalić bardziej szczegółowe, dodatkowe wymogi w zakresie selektywnego
gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w odrębnych przepisach wewnętrznych
Zamawiającego lub w warunkach umowy, np. klasy złomu metali, rodzaje odpadów
betonowych, itp.
Rozdział 4
Transport odpadów

§ 5.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za transport odpadów, których jest wytwórcą celem
ich dalszego zagospodarowania.
2. Wykonawca jest zobowiązany do transportu odpadów, których jest wytwórcą na własny koszt
zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych
wymagań dla transportu odpadów.
3. Wykonawca jest zobowiązany do transportu materiałów z demontażu, zgodnie
z Instrukcją Im-3, tj. do miejsc wskazanych przez jednostkę organizacyjną Spółki, na terenie
której prowadzone są roboty, celem dokonania kwalifikacji lub wstępnego magazynowania
odpadów.
Rozdział 5
Zasady dalszego zagospodarowania odpadów
§ 6.
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dalsze gospodarowanie odpadami wytworzonymi
w wyniku realizowanych zamówień dla Zamawiającego zgodnie z ustawą o odpadach, w tym
zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2.

Wykonawca jest zobowiązany do regularnego uprzątania odpadów z terenu budowy.

3.

Koszty dalszego gospodarowania odpadami, o których mowa powyżej, w tym koszty
gospodarowania odpadami komunalnymi przewiduje Wykonawca na etapie składania oferty
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Zamawiającemu w postępowaniu o zamówienie i ponosi Wykonawca na etapie realizacji
umowy.
4.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane co najmniej z:
1)

kwalifikacją materiałów z demontażu, w tym koszty ewentualnych badań;

2)

magazynowaniem odpadów;

3)

transportem odpadów;

4)

przekazaniem do dalszego zagospodarowania odpadów, w tym przetwarzania odpadów
w procesach odzysku lub unieszkodliwiania.

5.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w wycenie ryzyko ewentualnego wzrostu cen
zagospodarowania w tym przetwarzania odpadów.

6.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów niebezpiecznych ponosi odpowiedzialność zgodnie
z ustawą o odpadach do chwili przekazania odpadów niebezpiecznych do ostatecznego
procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów
prowadzącego taki proces. Powyższe nie dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

7.

Wykonawca jest zobowiązany przekazywać odpady do dalszego zagospodarowania
wyłącznie uprawnionym podmiotom zgodnie z ustawą o odpadach, tj. podmiotom, które
posiadają:
1)

zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub,

2)

koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję
zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub,

3)

wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach,

chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Rozdział 6
BDO – ewidencja odpadów i sprawozdawczość
§ 7.
1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie właściwym
do prowadzenia własnej działalności oraz prowadzenia dokumentów ewidencji odpadów
i sprawozdawczości we własnym zakresie.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji
odpadów zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania
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odpadów (KPO), karty ewidencji odpadów (KEO) oraz sporządzania rocznego sprawozdania
o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami .
3.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, które zostały wytworzone
w wyniku realizacji umowy, w systemie BDO, zgodnie z zasadami i wzorami formularzy
określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Rozdział 7
Rozliczenia Wykonawcy i Zamawiającego

§ 8.
1.

Dla umów dotyczących świadczenia usług w zakresie robót budowlanych, remontowych,
rozbiórkowych (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu),
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do dalszego zagospodarowania,
uprzątnięcia odpadów z placu budowy i terenu prowadzenia robót budowlanych przed
rozliczeniem końcowym umowy z Zamawiającym w tym zakresie (na etapie prac komisji
odbioru końcowego o ile jest powołana).

2.

Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego przekazania Zamawiającemu (osobie
wskazanej przez Zamawiającego w umowie) przed końcowym rozliczeniem umowy
na świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, informacji o wytworzonych odpadach
budowlanych i rozbiórkowych oraz sposobie zagospodarowania tych odpadów, z wyjątkiem
umów, o których mowa w ust. 3. Informacja musi być sporządzona w oparciu o protokoły
ostatecznej kwalifikacji materiałów (Etap C), o których mowa w Instrukcji Im-3. Dane
w informacji powinny być prezentowane w sposób chronologiczny oraz stanowić
podsumowanie sposobu zagospodarowania wszystkich odpadów wytworzonych
od rozpoczęcia realizacji umowy do jej zakończenia, z wyłączeniem odpadów, których
wytwórcą zgodnie z umową jest Zamawiający.

3.

W przypadku, gdy dla danego projektu inwestycyjnego ustanowiony jest inżynier projektu,
Wykonawca przygotowuje informację o wytworzonych odpadach budowlanych i
rozbiórkowych oraz sposobie zagospodarowania tych odpadów na bieżąco i przekazuje
inżynierowi:
1)

jednorazowo na zasadach określonych w ust. 1 i 2 jeżeli umowa trwa krócej niż jeden
rok kalendarzowy;

2)

raz w roku w terminie do 20 marca roku następnego w przypadku, gdy umowa trwa
więcej niż jeden rok kalendarzowy. Informacja musi być sporządzona w oparciu o
protokoły z kwalifikacji materiałów, o których mowa w Instrukcji Im-3.

12

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Informacja roczna powinna być przygotowana zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana
do inżyniera. Dane w informacjach powinny być prezentowane w sposób chronologiczny.
W informacjach nie ujmuje się odpadów, których wytwórcą zgodnie z umową jest
Zamawiający. W przypadku umów trwających więcej niż jeden rok, kalendarzowy kolejna
informacja roczna powinna zostać przygotowana narastająco od początku trwania umowy. W
roku kalendarzowym, w którym kończy się umowa Wykonawca przygotuje informację
końcową stanowiącą podsumowanie sposobu zagospodarowania wszystkich odpadów
wytworzonych od rozpoczęcia realizacji trwania umowy do jej zakończenia. Termin
przekazania informacji końcowej wyznacza się najpóźniej do 30 dni przed dniem zakończenia
obowiązywania umowy.
4.

Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania dodatkowo na żądanie Zamawiającego
lub Inżyniera dokumentów, o których mowa w ust. 3 oraz ewidencji odpadów w postaci
wydruku kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO) z bazy BDO
dla odpadów, które dotyczą lokalizacji gdzie Wykonawca świadczy usługi dla Zamawiającego.

5.

Wzór informacji o wytworzonych odpadach budowlanych i rozbiórkowych i sposobie
zagospodarowania odpadów, o której mowa w ust. 2 i 3 stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji.

6.

W przypadku odpadów niebezpiecznych Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest
do przedkładania na żądanie Zamawiającego lub inżyniera projektu umów/oświadczeń
z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności
odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. odpadów o kodzie
17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do ponownego
użycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach).

7.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie
sprawdzenia w terenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w tym gospodarki
odpadami.

8.

Za nadzór Wykonawców w zakresie gospodarki odpadami odpowiadają Zamawiający
lub ustanowiony przez Zamawiającego podmiot prowadzący nadzór nad robotami
budowlanymi (inżynier).

9.

Zamawiający może naliczyć kary umowne dotyczące sposobu prowadzenia gospodarki
odpadami przez Wykonawcę w sposób i na zasadach uregulowanych w umowie.

10.

Podstawą do naliczenia kar umownych dotyczących sposobu prowadzenia gospodarki
odpadami może być brak przekazania dokumentów i informacji, o których mowa w § 8 ust. 1,
2, 3, 4, 5 oraz § 3 ust. 10 przez Wykonawcę do Zamawiającego lub inżyniera.
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Zamawiający lub inżynier zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy uzupełnienia

11.

dokumentów i informacji, o których mowa w § 8 ust. 2, 3 i 5 oraz § 3 ust. 10 w terminie 10 dni
od dnia otrzymania żądania.
Brak przekazania uzupełnienia dokumentów i informacji w wyznaczonych terminach, o których

12.

mowa w niniejszym paragrafie powinien być uzasadniony przez Wykonawcę w sposób
pisemny.
Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia sankcji karnych oraz administracyjnych kar

13.

pieniężnych nałożonych przez organy ochrony środowiska za niewłaściwą gospodarkę
odpadami powstającymi w wyniku realizacji zamówień dla Zamawiającego.

TABELA ZMIAN
Biuletyn PKP
Nr uchwały
Lp.

Zarządu/decyzji członka

zmiany

Zarządu wprowadzającej
zmianę

Jednostki
redakcyjne, w
obrębie których
wprowadzono

Polskie Linie
Data wejścia
w życie

zmiany

Kolejowe S.A.,
w którym
zmiana została
opublikowana
(Nr/poz./rok)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Załącznik nr 1 do Instrukcji Is-3
Okres sprawozdawczy:
(rok)

Informacja Wykonawcy o wytworzonych odpadach budowlanych i rozbiórkowych i sposobie zagospodarowania odpadów
w związku z realizacją umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zamawiajacy roboty (IR/IZ):
Numer umowy:
Czas trwania umowy:

od:

do:

Opis przedmiotu umowy:
DANE WYKONAWCY \ PODWYKONAWCY 1) (wg BDO przekazujacy odpady)
Nazwa:

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr):

Nr rejestrowy (w BDO):

Osoba do kontaktu:

Nazwa miejsca prowadzenia działalności (MPD) zgodnie z BDO:

Adres miejsca prowadzenia działalności (MPD) zgodnie z BDO:

Numer miejsca prowadzenia działalności (MPD)
zgodnie z BDO:

E-mail:

OBSZAR DZIAŁANIA ZAMAWIAJACEGO
Zakład Linii Kolejowej:
Sekcja Eksploatacji:

ZADANIE INWESTYCYJNE 2)
Numer zadania:

Województwo:

Informacja o odpadach wytworzonych przez Wykonawcę
KOD I RODZAJ ODPADU 3)
Lp.
Kod

Nazwa odpadu

Data wytworzenia Masa wytworzonych
odpadu
odpadów
(dd-mm-rr)
[Mg]

Opis odpadu 4)

Nr Protokołu
ostatecznej
kwalifikacji
(ETAP C) 5)

Nazwa zadania:

Informacja o sposobie zagospdoarowania odpadów
Gmina, w której został
Nr Karty
wytworzony odpad,
przekazania
odpadów (KPO)
zgodnie z BDO 6)

ODBIORCA ODPADU (wg BDO Przejmujący odpady)

Nazwa

Adres

Nr rejestrowy
(w BDO):

Miejsce zagospodarowania odpadów
(Nazwia i numer miejsca prowadzenia
działalności (MPD) zgodnie z BDO)

1.
2.
3.
4.
5.
…
Data i podpis
przyjęcia informacji przez Zamawiającego lub podmiot prowadzący nadzór:

Data i podpis
sporządzenia informacji przez Wykonawcę:

1)

7)

5)
Jeżeli Wykonawca posługuje się podwykonawcą robót, który jest wytwórcą odpadów.
Wpisać nr protokołu ostatecznej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych usług i robót
OSTATECZNA KWALIFIKACJA (ETAP C) - wg Instrukcji Im-3.
Jeżeli roboty prowadzono w ramach zadania inwestycyjnego.
3)
6)
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów.
Dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych.
4)
Wpisać faktyczną, zwyczajową nawzę materiału, z którego powstał odpad zgodną z protokołem kwalifikacji. 7) Ustanowiony przez Zamawiającego podmiot prowadzący nadzór nad robotami budowlanymi.
2)
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