






Opis systemu ENVIRA firmy Solwit do dokumentów przetargowych inwestycji „Budowa PSZOK w 

Piszu” 

Rozszerzenie licencji specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego odczyt pomierzonej masy 

oraz prowadzenie statystyki i rachunkowości związanej z przyjmowaniem odpadów do obiektu, 

kompatybilnego z posiadanym przez ZGOK Sp. z o.o. – przyszłego eksploatatora – programem Envira 

firmy Solwit. Oprogramowanie posiadane przez eksploatatora to sieciowy system informatyczny 

składający się z aplikacji webowej, do której dostęp uzyskuje się przy pomocy przeglądarki 

internetowej i aplikacji mobilnej na terminalach mobilnych z systemem operacyjnym Android. 

System zintegrowany będzie z programem wagowym zbierającym dane z tensometrów, 

dostarczonym wraz z wagą samochodową.  Dane wygenerowane w budynku wagowym w Piszu będą 

przesyłane w czasie rzeczywistym do centralnej instalacji eksploatatora w Olsztynie przez połączenie 

tunelowe VPN. Po utracie połączenia dane zbierane będą w trybie offline, a po przywróceniu 

połączenia będą zsynchronizowane z systemem. 

Oprogramowanie umożliwia szczegółową rejestrację przepływów poszczególnych strumieni odpadów 

przy wykorzystaniu wewnętrznej bazy danych: kodu odpadu, pochodzenia, procesów zachodzących w 

obiektach, kontrahentów, cenników, użytkowników systemu o różnych uprawnieniach. 

Oprogramowanie pozwala na: 

· rejestrowanie przyjęć i wywozów w czasie rzeczywistym, na podstawie informacji przekazanych 

przez system wagowy, 

· wystawianie Kart przekazania odpadów (KPO), 

· prowadzenie Karty ewidencji odpadów (KEO), 

· wystawianie Formularza przekazania odpadów metali, 

· generowanie zestawienia zbiorczego o odpadach, 

· prowadzenie ewidencji odzysku odpadów, 

· wprowadzanie danych o instalacjach, 

· generowanie dokumentów DPR/DPO, 

· prowadzenie ewidencji ZSEiE - sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego zużytego 

sprzętu, 

· prowadzenie ewidencji baterii - sprawozdanie o masie zebranych baterii i akumulatorów, 

· wprowadzanie i kontrolę danych z decyzji, 

· bieżące monitorowanie stanu magazynów i zarządzanie odpadami z wyprzedzeniem, 

· weryfikację czasu magazynowania odpadów, 

· prowadzenie statystyk i analiz na temat odzysku, procesów unieszkodliwiania, generowanie 

szczegółowych raportów dotyczących procesów zaistniałych w poszczególnych obiektach, 

stanów magazynowych, przepływów odpadów między obiektami itp., 

· wyliczanie składników opłaty środowiskowej na podstawie wprowadzonych do systemu danych, 

· wystawianie faktur. 
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