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Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie w okresie kwiecień – grudzień 2019 roku  

komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe, zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2014 roku, 

poz. 1923 – zwanych w dalszej części osadami) w szacunkowej ilości 2992 Mg 

wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków Zamawiającego  i ich przetworzenie zgodnie  

z posiadaną przez Wykonawcę decyzją na przetwarzanie (odzysk i/lub unieszkodliwianie) 

odpadów. W ofercie należy przedstawić metodę przetwarzania osadu (odzysku i/lub 

unieszkodliwiania) z określeniem lokalizacji instalacji. 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być realizowane z zachowaniem 

obowiązujących przepisów, w szczególności: 

• Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2018,  poz. 992 z późn. zm.), 

• Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (tj. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 799 z późn. zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  

poz. 1973). 

2. Zakres wykonywanej usługi obejmuje: 

Przyjęcie we wskazanym w niniejszej specyfikacji okresie dostarczonych transportem 

Zamawiającego osadów komunalnych o kodzie odpadu 19 08 05, ich ważenie  

i przetworzenie (unieszkodliwianie i/lub odzysk). Zamawiający nie dopuszcza odzysku 

komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia  

2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018, poz. 992 z późn. zm.). Miejscem odbioru osadów 

będzie wskazana w ofercie lokalizacja instalacji przetwarzania osadów. Maksymalna 

odległość z oczyszczalni ścieków w Łopusznej (ul. Szkolna 16, 34-432 Łopuszna) do 

miejsca przetwarzania, mierzona w linii prostej nie może być większa niż 100 km. 

3. Szacunkowa ilość osadu przewidziana do przetworzenia z podziałem na oczyszczalnie 

Zamawiającego: 

 

Lokalizacja – 

oczyszczalnia ścieków 

Szacunkowa ilość osadu 

 [Mg / m-c] 

Czarny Dunajec 80 

Maniowy 30 

Niedzica 45 

Trute 15 

Szczawnica 75 

Krościenko n/Dunajcem 30 

Łopuszna 75 

Frydman 2 

 

Rzeczywista ilość osadu może ulec zmianie.  

4. Zawartość suchej masy w osadach wynosi około 12 – 18%. Aktualne wyniki badań 

osadów są dostępne pod adresem: https://ppkpodhale.pl/raporty/raporty.zip i do wglądu 

w siedzibie Zamawiającego. 



5. Wykonawca musi posiadać i dołączyć do oferty ważną decyzję na działalność  

w zakresie oferowanego przetwarzania (odzysku i/lub unieszkodliwiania). Wykonawca 

zobowiązuje się do utrzymania ciągłości ważności decyzji pod rygorem odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wobec Wykonawcy nie może toczyć się żadne postępowanie o cofnięciu posiadanych 

decyzji administracyjnych w szczególności decyzji niezbędnych dla wykonania 

zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. 

7. Wykonawca określi w ofercie cenę za przyjęcie i przetworzenie 1 Mg osadu. Cena musi 

zawierać wszystkie koszty związane z przetwarzaniem osadów, ważeniem samochodu  

z dostarczonym osadem na miejscu przetwarzania oraz wszelkie inne koszty niezbędne 

do wykonania usługi. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia usługi podwykonawcy. 

Podwykonawca, któremu Wykonawca powierzy czynności stanowiące przedmiot 

niniejszego zamówienia musi posiadać wszelkie konieczne zezwolenia na wykonanie 

tych czynności. Wykonawca będzie odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za 

działania lub zaniechanie osób trzecich, którym zlecił wykonywanie czynności objętych 

zamówieniem tak jak za własne działania lub zaniechanie. Wykonawca nie może zlecić 

prac objętych przedmiotem zamówienia innym podmiotom niż wskazano w ofercie, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

9. Transport osadów będzie realizowany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo powierzenia usługi transportowej Podwykonawcy posiadającemu wszelkie 

konieczne zezwolenia na wykonanie tych czynności. 

10. Transport osadów będzie się odbywał przy użyciu jednego lub dwóch kontenerów 

jednocześnie. Jednym transportem dostarczane będzie maksymalnie ok. 20 Mg osadów. 

Wykonawca musi zapewnić możliwość odbioru dwóch transportów z osadem dziennie 

(czterech kontenerów) w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

11. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 roku. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszego 

zamówienia wg cen wskazanych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy. 

Zmiana ceny może być podyktowana wyłącznie zmianą przepisów w zakresie 

przetwarzania odpadów, zmianą stawek opłat marszałkowskich, zmiany stawek podatku 

VAT. Zmiana ceny musi być potwierdzona odpowiednim aneksem do umowy 

podpisanym przez dwie strony umowy. 

 


