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Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pakiet sprawozdań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą: 

Zadanie Zakres zadania Termin rozpoczęcia 
prac 

Termin 
wykonania 

Zadanie 1 Wprowadzenie danych do raportu o 
wielkościach emisji gazów 
cieplarnianych i innych substancji do 
Krajowej bazy KOBIZE  od 2022 roku 
włącznie, dla następujących obiektów 
Zamawiającego: 
- Sztuczne lodowisko przy ul. Barlickiego 
13 w Opolu 
- Centrum Sportu przy ul. Wandy 
Rutkiewicz 10 w Opolu 

Po otrzymaniu od 
Zamawiającego 

materiałów 
i informacji 

niezbędnych do 
wykonania umowy, 
zgodnie z § 3 ust. 3 

3 tygodnie od 
dnia uzyskania 
wymaganych 

danych 

Zadanie 2 a) wyliczenie opłat za wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza, w 
ustalonym ustawą terminie, 
wyłącznie na podstawie danych 
dostarczonych przez Zamawiającego 
od 2022 roku włącznie 

b) przygotowanie informacji o ilości i 
rodzajach gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza, w 
ustalonym ustawą terminie, do 
jednego urzędu marszałkowskiego 
od 2022 roku włącznie 

Po otrzymaniu od 
Zamawiającego 

materiałów 
i informacji 

niezbędnych do 
wykonania umowy, 
zgodnie z § 3 ust. 3 

3 tygodnie od 
dnia uzyskania 
wymaganych 

danych 

Zadanie 3 

Przygotowanie kart ewidencji odpadów 
wyłącznie na podstawie danych 
dostarczonych przez Zamawiającego, od 
2022 roku włącznie. 

Po otrzymaniu od 
Zamawiającego 

materiałów 
i informacji 

niezbędnych do 
wykonania umowy, 
zgodnie z § 3 ust. 3 

3 tygodnie od 
dnia uzyskania 
wymaganych 

danych 

Zadanie 4 

Przygotowanie zbiorczego zestawienia 
danych o rodzajach i ilościach odpadów, 
wyłącznie na podstawie danych 
dostarczonych przez Zamawiającego, od 
2022 roku włącznie. 

Po otrzymaniu od 
Zamawiającego 

materiałów 
i informacji 

niezbędnych do 
wykonania umowy, 
zgodnie z § 3 ust. 3 

3 tygodnie od 
dnia uzyskania 
wymaganych 

danych 

Zadanie 5 Jednorazowe Wsparcie w założeniu 
konta w CRO. 

Po otrzymaniu od 
Zamawiającego 

materiałów 
i informacji 

niezbędnych do 

3 tygodnie od 
dnia uzyskania 
wymaganych 

danych 

Zadanie 6 Zakładanie kart dla urządzeń 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych w 
CRO i ich aktualizacja 
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Zadanie 7 Uzupełnianie kart urządzeń chłodniczych 
lub klimatyzacyjnych w zakresie 
przeprowadzonych czynności 
serwisowych. Zamawiający powinien 
przekazać Wykonawcy protokół z 
czynności serwisowych nie później niż w 
ciągu  5 dni kalendarzowych od 
przeprowadzenia czynności 
serwisowych 

wykonania umowy, 
zgodnie z § 3 ust. 3 

Zadanie 8  

Analiza zasadności wpisu do BDO, jeśli 
konieczne zarejestrowanie w bazie BDO, 
jeśli niekonieczne wystosowanie 
odpowiednich oświadczeń  

Po otrzymaniu od 
Zamawiającego 

materiałów 
i informacji 

niezbędnych do 
wykonania umowy, 
zgodnie z § 3 ust. 3 

3 tygodnie od 
dnia uzyskania 
wymaganych 

danych 

 


