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załącznik nr 2 do SWZ  

 
 

 

1)     Przedmiotem zamówienia jest usługa ; 
 wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805,  
 skratek o kodzie 190801, 
 zawartości piaskowników  o kodzie 190802 

 z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria , adres: 
 Moczydłów 86, 05-530 Góra Kalwaria 
 Linin dz.ew. nr 5/3, 05-530 Góra Kalwaria 

 
Wywóz OSADÓW będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu 
uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia 
zgodne z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami.  

 Zamawiający deklaruje, że pole odkładcze na terenie oczyszczalni ścieków w 
Moczydłowie pozwala na gromadzenie osadów z nie więcej niż trzydziestu dni (30). 
Tym samym minimalna częstotliwość odbioru osadów z oczyszczalni w Moczydłowie 
oczekiwana przez Zamawiającego wynosi 1 odbiór na miesiąc (o oszacowanym 
wolumenie 370 Mg osadów). 

 
 Zamawiający deklaruje, że pole odkładcze na terenie oczyszczalni ścieków w Lininie 

pozwala na gromadzenie osadów z nie więcej niż trzystu sześćdziesięciu dni (360). 
Tym samym minimalna częstotliwość odbioru osadów z oczyszczalni w Lininie 
oczekiwana przez Zamawiającego wynosi 1 odbiór na rok (o oszacowanym 
wolumenie 25 Mg osadów). 

Wywóz SKRATEK będzie realizowany według harmonogramu dostarczonego przez 
Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym , który zostanie załączony do umowy.  

 Zamawiający szacuje częstotliwość dotychczasowych  wywozów na  1 raz na 
6m-cy.   

Wywóz zawartości PIASKOWNIKA będzie realizowany w wysokości 25 ton 1 raz na miesiąc 
według harmonogramu dostarczonego przez Wykonawcę, który zostanie załączony do 
umowy. 

2)      Szacowana ilość odpadów oraz maksymalne ceny jednostkowe:  

Wyszczególnienie 
 
 

Wolumen Mg/rok 
 

Cena jednostkowa 
nie może być wyższa niż PLN; 

ustabilizowane komunalne OSADY ŚCIEKOWE  
 [kod 19 08 05] 3700 

 
150 

SKRATKI                                                             
  [kod 19 08 01]                                                        36 

 
550 

PIASEK z piaskowników                                  
   [kod 19 08 02] 260 

 
500 
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3) Sposób realizacji i obowiązki Wykonawcy; 

1. Odbieranie osadu ściekowego z miejsca zakończenia instalacji 

transportującej osad bądź z placu magazynowania osadu. 

2. Przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności: 

a) Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

b) Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych 

c) Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorców 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

d) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach 

3. W przypadku  rolniczego zagospodarowania osadu metodą R 10 w celach 

wymienionych w art. 96. Ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o odpadach Wykonawca winien: 

a) Przedstawić Zamawiającemu dokumenty stwierdzające dysponowanie 

gruntem o powierzchni umożliwiającej odzysk osadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

b) Powierzyć wykonanie laboratorium posiadającemu akredytację PCA 

pobór oraz badanie próbki pobieranej gleby, na której osad ma być 

zastosowany, 

c) Wynik analizy próbki gleby musi spełniać kryteria dopuszczające daną 

glebę do przeprowadzenia na niej odzysku i unieszkodliwienia osadów 

ściekowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

d) Na podstawie wyników badań próbki gleby pobranej z działki rolnej, na 

której osad ma być zastosowany oraz osadu ściekowego Wykonawca 

określi wielkość dawki osadu jaką można zastosować  na danym gruncie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonanie kart przekazania odpadu (osadów) 

5. Wykonanie ważenia każdego transportu odbieranego osadu na wadze 

elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego. W przypadku 

usprawiedliwionego braku możliwości zważenia, ilość osadu zostanie 

oszacowana przez Zamawiającego na podstawie stopnia napełnienia 

kontenera. Koszt wykonania ważenia każdorazowo ponosi Wykonawca i 

został on uwzględniony w cenie usługi. 
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