
    
 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) przeprowadzenie szkolenia w dniach 28-29 września 2017 r. 14 pracownikom 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn.: „Gospodarka odpadami w ocenach 
oddziaływania na środowisko przedsięwzięć” w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Białymstoku, przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, w sali konferencyjnej 
nr 4, na podstawie Programu szkolenia, który stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 

2) zapewnienie trenera spełniającego wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia; 

3) zapewnienie transportu i zorganizowanie wyjazdu terenowego 14 uczestnikom szkolenia 
w dniu 29 września 2017r. 

I. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy: 

1. Przygotowanie i przedstawienie  w dniu 28.09.2017 r. prezentacji pn.: „Gospodarka 
odpadami w ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć” w trakcie 
szkolenia 14 pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, 
obejmującej swoim zakresem następujące zagadnienia: 

 ustalanie warunków realizacji przedsięwzięć związanych z przetwarzaniem  
i zbieraniem odpadów oraz towarzyszącym tym procesom magazynowaniem 
odpadów – zagadnienia związane z praktyką oraz wydawaniem decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach; 

 omówienie podstawowych pojęć wynikających z ustawy o odpadach 
(Dz.U.2016.1987 ze zm.), w tym definicji odpadów oraz pochodnych definicji 
odpadów, odzysk, unieszkodliwianie, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów 
itp. 

 definicje: przygotowanie do ponownego użycia, utrata statusu odpadów, 
produkt uboczny, prawa i obowiązki  pośrednika w obrocie odpadami  
i sprzedawcy odpadów, przetwarzanie odpadów - omówienie przykładów 
zastosowań w praktyce, 

 gospodarowanie poszczególnymi rodzajami odpadów, zasady prowadzenia  
i rola gospodarki w obiegu zamkniętym, 

 katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów, a także znaczenie tej klasyfikacji  
w gospodarce odpadami – nowe definicje: 

 zasady korzystania z instrumentu prawnego klasyfikującego część materiałów 
i substancji jako produkt uboczny. 

 utrata statusu odpadów – kryteria określające kiedy odpad przestaje być 
odpadem, praktyczne stosowanie przepisów prawa krajowego i UE. 

 zmiana statusu odpadów z niebezpiecznych na inne w świetle zapisów 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne 
niż niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1601). 

 odzysk i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach i poza instalacjami: zasady 
postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów; warunki prowadzenia 
procesów; klasyfikacja procesów; 

 termiczne przekształcenie odpadów (w tym odpadów medycznych) 

https://sip.lex.pl/#/akt/17940659/2132270?keyword=ustawa%20o%20odpadach&cm=SFIRST


    
 

 definicje spalania i współspalania odpadów, 

 warunki prowadzenia procesów spalania w świetle obowiązujących przepisów w 
kontekście przykładowych instalacji: pirolizy opon, tworzyw sztucznych itp.; 

 procedura usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania  
z nieruchomości lub magazynowania z nieruchomości którymi włada gmina – 
właściwość regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 ze zm.).  

 termin usunięcia odpadów, rodzaj odpadów i sposób usunięcia odpadów. 

 moc wiążąca decyzji i jej egzekucja administracyjna; 

 wydawanie zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie, transport odpadów 
oraz procedura „zmiany”/aktualizacji decyzji środowiskowej wydanej na podstawie 
„starych” przepisów. 

2. Wykonawca zapewni trenera w pierwszym dniu szkoleniowym, tj., w dniu 28.09.2017 r., 
który musi spełniać następujące wymagania niezbędne w zakresie wiedzy i 
doświadczenia: 

 wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub 
prawa lub pokrewne; 

 posiadanie przez trenera doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu 
ocen oddziaływania na środowisko, z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego. 
Doświadczenie trenera będzie stanowiło jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z 
opisem zawartym w rozdziale XIII ust. 2 pkt 2 Ogłoszenia. 

Szkolenie powinno być prowadzone przez trenera w formie aktywnej, tj. zadawania 
pytań przez słuchaczy, udział w dyskusji, analiza przypadków.  Wykonawca jest 
zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w celu ustalenia głównych 
obszarów problemowych, które mogą być prezentowane podczas szkolenia i 
odpowiedniego przygotowania się do tych zagadnień. 

3. Zapewnienie transportu, ubezpieczenia i przygotowanie wyjazdu terenowego w dniu 29 
września 2017 r. 14 uczestnikom szkolenia do Spalarni Odpadów Komunalnych w 
Białymstoku i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. 
Wyjazd i powrót - siedziba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. 
Dojlidy Fabryczne 23. W ramach wyjazdu terenowego wykonawca zapewni transport dla 
14 osób – pracowników RDOŚ w Białymstoku do wyżej wskazanych instalacji oraz 
zorganizuje oprowadzenie i przedstawienie podstawowych procesów technologicznych 
przez pracownika technicznego każdej z tych instalacji w dniu 29.09.2017 r. 

II. W ramach organizacji szkolenia, Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia sali szkoleniowej wyposażonej w laptop i rzutnik; 

2) przygotowania listy uczestników szkolenia. 

III. Sposób rozliczenia zadania 

1. Wykonawca przedłoży prezentację wykładu w formie papierowej (zaparafowana 
każda strona) oraz w wersji elektronicznej w formacie Power Point najpóźniej do dnia  
11 września 2017 r. 

2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa pomiędzy Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska w Białymstoku  i  Wykonawcą. 



    
 

3. Podstawą wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę będzie protokół odbioru 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po przeprowadzonym szkoleniu, 
stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad. 

4. Fakturę VAT/rachunek Wykonawca dostarczy na adres: Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23. 

5. Szczegółowe warunki rozliczenia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do 
ogłoszenia. 

 


