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Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

 
1. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 

 
Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
(kod 19 08 05) w powstających  w Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym: 
 przewidywana ilość odwodnionego osadu w okresie trwania umowy 400 Mg;  
 w trakcie realizacji zamówienie może ulec zarówno zwiększeniu jak i pomniejszeniu  

(w granicach 40% całości zamówienia) w zależności od potrzeb Zamawiającego, 
 Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego, 
 Wykonawca przeprowadzi również higienizację osadów jeśli to konieczne dla 

planowanego sposobu odzysku i unieszkodliwiania, 
 Zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego z zachowaniem 

wymogów określonych przepisami: 
 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. 

zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010, Nr 137, poz. 924) , 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013  r. w sprawie kryteriów 

oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
danego typu (Dz. U. 2013poz. 38 ), 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. z 
2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249 
poz. 1673). 

 
Wykonawca przedstawi informację o planowanym sposobie i miejscu odzysku lub 
unieszkodliwiania osadów ściekowych. 
 
Wymaga się od Wykonawcy przeprowadzenie, min. 1 raz w miesiącu, badań 
gleby na działce, na której gromadzony jest osad i niezwłoczne przekazywanie 
Zamawiającemu wyników tych badań. 
 

2. Charakterystyka osadów ściekowych (kod 19 08 05) oraz warunki odbioru. 
 

Osady ściekowe powstają na Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu Małym podczas procesów 
biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. 
 

Osad zagęszczony prasowany jest na prasie taśmowej.  
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Odwodniony osad po prasie charakteryzuje się średnimi parametrami podanymi w Tab. 1. 

 

Tab. 1 Wyniki badań osadu ściekowego wg danych 2013r. 

Skład i właściwości komunalnych 
osadów ściekowych 

Jednostka Średnia wartość z 
wszystkich 

oznaczeń w ciągu roku 

Odczyn  pH 8,55 

Zawartość suchej masy % 15.68 

Zawartość substancji organicznych  % 69,15 

Fosfor ogólny % P 2,89 

Azot amonowy % N 0,31 

Azot ogólny % N 4,27 

Wapń % Ca 6,48 

Magnez % Mg 0,61 

Cynk mg/kg s.m. 770,17 

Chrom mg/kg s.m. 14,8 

Miedź mg/kg s.m. 444,33 

Nikiel mg/kg s.m. 20,58 

Ołów mg/kg s.m. 20,73 

Kadm mg/kg s.m. 1,29 

Rtęć mg/kg s.m. 0,16 

Obecność bakterii chorobotwórczych z 
rodzaju Salmonella 

- obecne 

Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych 
Ascaris sp. 

liczba/kg s.m. 

 

0 

Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych 
Trichuris sp. 

liczba/kg s.m. 

 

0 

Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych 
Toxocara sp. 

liczba/kg s.m. 0 

   

 

 

Odbiór osadów ściekowych będzie się odbywał przez siedem dni w tygodniu, w godzinach 
między 7:00 a 20:00, w ilości około 50-60 Mg (miesięcznie) wyprasowanego osadu.  
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Wykonawca począwszy od dnia podpisania umowy. podstawi kontener o pojemności min. 
7m3  (bądź większy w zależności od możliwości umieszczenia w istniejącym 
pomieszczeniu)  w celu gromadzenia odwodnionego osadu. 

 

Zamawiający po zapełnieniu kontenera zawiadomi telefonicznie Wykonawcę o możliwości 
odebrania osadów ściekowych, których odbiór powinien nastąpić w ciągu 12 godzin.  

Środki transportu powinny być szczelne tak, aby osad nie wypadał podczas transportu. 

Osad na oczyszczalni jest sukcesywnie odwadniany, dlatego też wymagane jest po 
odebraniu zapełnionego osadem kontenera, każdorazowe podstawienie pustego 
kontenera celem ponownego załadunku osadu ściekowego. 

Osad po rozprowadzeniu na polu musi być zaorany bezzwłocznie. Wywiezienie partii 
osadu na dany areał pola musi zakończyć się zaoraniem, osad nie może leżeć na polu nie 
wymieszany z ziemią do następnego dnia, chyba że warunki pogodowe uniemożliwiają 
wjechanie sprzętu. Osad musi być zaorany z zastosowaniem takiej metody, aby po 
zaoraniu nie był widoczny na powierzchni gruntu. 
 
Puste kontenery powinny być przygotowane do załadunku tj. powinny mieć zdjęte 
zamknięcia oraz być ustawione do załadunku w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

Dostarczane kontenery przeznaczone do załadunku powinny być dokładnie opróżniane. 

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie 
transportu i nad zagospodarowaniem osadów. 

 

Każda partia osadu mająca zostać poddana procesowi odzysku musi zostać zważona na 
wadze posiadającej odpowiednie cechy legalizacyjne. Na dowód czego dostarczony 
zostanie kwit wagowy. Ważenie odbywać się będzie staraniem Wykonawcy. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo obecności przy ważeniu osadów ściekowych. 

Każdorazowa realizacja usługi będzie potwierdzona obustronnie podpisanym drukiem 
„potwierdzenie wykonania usługi”. Rozliczenie za odbiór osadu odbywać się będzie na 
podstawie karty przekazania odpadów wystawionej przez Wykonawcę potwierdzonej 
przez Zamawiającego, za miesiąc w którym usługa została wykonana. Do rozliczenia 
Wykonawca dołączy również kwit wagowy rozliczanych partii osadu.  

 
 

Za transport, dostosowanie do zastosowania i zagospodarowanie osadów odebranych  
z oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym odpowiada wykonawca. 
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Odbiór, transport, przetwarzanie i dostosowanie osadów odbywał się będzie sprzętem 
Wykonawcy przystosowanym do tego rodzaju ładunków. 

 

W przypadku planowanego odzysku komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 
ust. 1 ustawy o odpadach Wykonawca wykona również badanie gruntów zgodnie  
z art. 96 ust. 6 ustawy o odpadach. Dostarczy Zamawiającemu mapy ewidencji gruntów 
na których mają być wykorzystane osady podając również ich powierzchnię. 

 

 


