
 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

 

CZEŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

 

dla postępowania  prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) 

w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na usług ę pn.:  

 

 

„Wywóz odcieków ze zbiorników na odcieki zlokalizow anych na terenie składowisk odpadów innych ni ż 

niebezpieczne i oboj ętne, przeznaczonych  

do rekultywacji w o śmiu lokalizacjach w województwie dolno śląskim” 

 

 

 

 



 

 

 

1. Informacje podstawowe 
 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi wywozu odcieków, wraz z usługami towarzyszącymi 

i usługami tymczasowymi, ze zbiorników na odcieki zlokalizowanych na terenie składowisk odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do rekultywacji w następujących ośmiu lokalizacjach 

w województwie dolnośląskim, wymienionych poniżej: 

1) Golędzinów, gmina Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki, działka nr 1/27, obręb Golędzinów 

2) Łuczyna, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, działka nr 535, obręb Łuczyna 

3) Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, działka nr 56/4 obręb Grabowno Wielkie 

4) Skotniki, gmina Zawonia, powiat trzebnicki, działki o numerach 159/2, 159/6 obręb Tarnowiec 

5) Mienice, gm. Wisznia Mała, działki nr 96/1, 96/2  obręb Mienice 

6) Chocianowiec, gm. Chocianów, powiat polkowicki, działki nr 108/3, 108/4 obręb Chocianów 

7) Karłowiec, gmina Mirsk, powiat lwówecki, działki nr 526, 527 i 528 obręb Mirsk 

8) Stojanów, gmina Pieńsk, powiat zgorzelecki, działki 108/1, 169/1, 169/2 obręb Pieńsk 

1.2 Cel usługi  

Celem usługi jest wywóz odcieków ze zbiorników na odcieki oraz utrzymanie zdolności zbiorników do 

odbierania odcieków. Za przepełnienie zbiornika odpowiada Wykonawca. 

1.3. Termin wykonywania usług 

Usługi wykonywane będą w terminie od 14.04.2017 r. do 31.12.2017 r. 

2. Informacje szczegółowe 

2.1  Szacowana objętość odcieków (wód odciekowych) do wywiezienia w ciągu jednego miesiąca 

 kalendarzowego ze zbiorników na odcieki z poszczególnych ośmiu lokalizacji kształtuje się 

 następująco: 

1) Golędzinów  - 100 m3  

2) Łuczyna – 200 m3  

3) Grabowno Wielkie – 100 m3 

4) Skotniki – 25 m3 

5) Mienice – 200 m3 

6) Chocianowiec – 25 m3 

7) Karłowiec – 300 m3 

8) Stojanów – 30 m3 

  

2.2 Odcieki ze składowisk są ściekami przemysłowymi, mogącymi zawierać substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego. Badania odcieków zostały wykonane w styczniu 2017 roku oraz 

w marcu 2017 roku. Ich rezultaty stanowią Załącznik nr 5  do Specyfikacji Istotnych Warunków 



 

 

Zamówienia.  

2.3 Wywóz wód odciekowych winien odbywać się z częstotliwością oraz w ilości zapewniającej 

prawidłowe funkcjonowanie składowisk odpadów oraz uniemożliwiającej przepełnienie zbiornika lub 

kwatery i w konsekwencji zanieczyszczenie środowiska. 

2.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe określenie ilości odcieków koniecznych do 

wywiezienia oraz częstotliwości wywozu. 

2.5 Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o planowanym terminie oraz 

szacowanej ilości wywozu odcieków.  

2.6 Wykonawca może przystąpić do wywożenia zgłoszonych ilości odcieków  

po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dokonuje akceptacji terminów i ilości planowanych 

do wywozu odcieków przez Wykonawcę w ciągu dwóch dni roboczych od dnia poinformowania go 

przez Wykonawcę o okolicznościach, wskazanych w punkcie 2.5.  

2.7 Niezależnie od postanowień pkt 2.5 Zamawiający może zlecić Wykonawcy wywóz odcieków w ilości 

wskazanej przez Zamawiającego, jednakże nie mniejszej, niż 25 m3. Rozpoczęcie wywozu odcieków 

powinno się odbyć nie później, niż w terminie dwóch dni, liczonych od dnia zgłoszenia takiego 

zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

2.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych wizytacji składowisk, 

w terminach wywozu podanych przez Wykonawcę, celem weryfikacji prawidłowości i terminowości 

realizacji usługi. 

2.9 W razie wątpliwości co do prawidłowości realizacji usługi, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

w każdym momencie sporządzania i przesłania w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej, 

potwierdzającej odpompowanie wód odciekowych ze zbiornika na odcieki, jak również pisemnego 

potwierdzenia zagospodarowania odcieków w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa.  

2.10 Każdego dnia, podczas którego odbywać się będzie pompowanie i odbiór odcieków, Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego o planowanym czasie dotarcia na miejsce pojazdu specjalistycznego. 

2.11 Wywóz wód odciekowych prowadzony może być tylko przez podmioty posiadające stosowne 

zezwolenia w zakresie transportu ścieków. 

2.12 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkiej dokumentacji (zezwolenia, zaświadczenia itp.), 

od której zależy zgodność z prawem i prawidłowość wykonywanych w ramach niniejszego 

zamówienia usług. W razie takiej potrzeby Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw 

umożliwiających uzyskanie koniecznych dokumentów. 

2.13 Zamawiający nie dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie do urządzeń 

kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 45a ust. 1 ustawy - Praw wodne (t. j.:  Dz.U. z 2015 r. poz. 469). 

2.14 Odbiór odcieków dokonywany będzie pojazdem specjalistycznym Wykonawcy. Wykonawca ponosi 



 

 

całkowitą odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie wywożonych nieczystości w transporcie i 

skuteczne oraz zgodne z prawem przekazanie ich właściwej oczyszczalni/zlewni.  

3. Informacje dodatkowe 

3.1. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy – PZP, Wykonawca i jego podwykonawcy są zobowiązani 

zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności, związane z przedmiotem 

zamówienia, w szczególności kierowców pojazdów realizujących przedmiot zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w sposób  określony w art. 22 § 1  ustawy z 

26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666). 

3.2. Szczegółowe określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnień 

Zamawiającego  w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 

29 ust. 3a ustawy – PZP oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań znajdują się w części III 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Istotnych dla stron postanowień, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

 

 

 


