
Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych 
składowiskach odpadów komunalnych/ przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie 
zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wro-
cław. 

 
2. Zamówienie polegać będzie na wykoszeniu roślinności trawiastej oraz sprzątaniu odpa-

dów na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów – 1 raz w okresie jesiennym (paź-
dziernik-listopad). 

 
3. Zamówienie obejmuje:  

a) koszenie nawierzchni trawiastych, 

b) koszenie nawierzchni trawiastych – skarpy, rowy, 
c) usuwanie i karczowanie samosiewów, 
d) przywrócenie do pierwotnego stanu pokrywy skarp i czaszy składowiska po ewentu-

alnym ich uszkodzeniu, 
e) ręczne oczyszczanie powierzchni z odpadów, 
f) załadunek i transport odpadów, 
g) przekazanie odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie przetwa-

rzania. 
 
4. Przedmiotem zamówienia objęte są nieruchomości stanowiące własność Gminy Wro-

cław, tj.: 
4.1. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Przybyły we Wrocławiu  

- obiekt Żerniki, 
4.2. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Koziej we Wrocławiu - obiekt 

Maślice, 
4.3. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Ceglanej we Wrocławiu  

- obiekt Swojczyce, 
4.4. Nieczynne składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Gazowej we Wrocławiu  

- obiekt Gazowa, 
4.5. Nieczynne składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Kwidzyńskiej we Wrocła-

wiu - obiekt Kwidzyńska. 
 
5. Podczas realizacji zadań w ramach niniejszego zamówienia usuwane będą odpady, które 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) zostały zakwalifikowane do grup: 
a) „17” - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infra-

struktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych): 
17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 
17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 

b) „20” - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie: 
 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji, 
 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, 

c) „16” - odpady nieujęte w innych grupach: 
16 01 03 - zużyte opony. 

 
Zamawiający nie wyklucza, że podczas realizacji prac porządkowych może wystąpić ko-
nieczność usunięcia innych rodzajów odpadów. 

 
6. Prace konserwacyjne istniejącej zieleni w granicach nieruchomości objętych przedmio-

tem zamówienia polegać będą na: 



1) uporządkowaniu i przygotowaniu terenu pod koszenie (zbieraniu sposobem ręcznym 
luźno rozrzuconych odpadów (zgodnie z pkt 4) zalegających na terenie wyznaczonych 
nieruchomości oraz zbieraniu sposobem ręcznym odpadów ze studni odgazowujących 
oraz studni odwadniających, wybranie z trawy kamieni, gruzu, odpadów budowla-
nych, opon, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z tworzyw sztucznych, z papieru 
i  tektury oraz innych rodzajów odpadów, wraz z rozgarnięciem kretowisk), 

2) koszeniu ręcznym oraz mechanicznym (w miejscach wskazanych przez Zamawiają-
cego) nadmiernie wyrośniętej roślinności trawiastej na całej powierzchni czaszy skła-
dowisk wraz ze skarpami, rowami oraz terenami przyległymi, 

3) wysokość trawy bezpośrednio po skoszeniu nie może być wyższa niż 5 cm od podłoża. 
W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących jakości koszenia, usterki winny być usu-
nięte do 2 dni od daty zgłoszenia, 

4) dokładnym wygrabieniu i usunięciu całej skoszonej roślinności. W przypadku stwier-
dzenia uwag dotyczących jakości wygrabienia, usterki winny być usunięte do 2 dni 
od daty zgłoszenia, 

5) wywiezieniu trawy ze składowisk po zakończeniu każdego etapu (odbiory częściowe, 
zgodnie z ustalonym harmonogramem prac), 

6) załadunku odpadów na środki transportowe Wykonawcy, transporcie i rozładunku 
odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 na Kompostowni Odpadów 
Zielonych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązany będzie ui-
ścić opłatę za przyjęcie odpadów na teren kompostowni zgodnie z uchwałą Rady Miej-
skiej Wrocławia nr L/1463/10 z dnia 20.05.2010 r., która wynosi 107,00 zł brutto za 
każdy Mg odpadów o kodzie 20 02 01 przyjętych do przetworzenia, 

7) załadunku, transporcie i rozładunku odpadów innych niż odpady ulegające biodegra-
dacji w miejscach prawnie dopuszczonych do przetwarzania bądź wykorzystania, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

8) przekazaniu odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie przetwa-
rzania odpadów, przekazanie powinno być potwierdzone Kartą Przekazania Odpadów, 

9) wycięciu krzewów (samosiewów) zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.). Wycinanie samosiewów 
powinno odbywać się jak najbliżej ziemi, maksymalnie na wysokości 10 cm od po-
ziomu gruntu, 

10) utrzymaniu w należytym porządku i czystości nawierzchni dróg w rejonie prowadzo-
nych prac, w czasie ich prowadzenia prac oraz po zakończeniu, polegające na 
uprzątnięciu i pozbyciu się błota i innych zanieczyszczeń z nawierzchni dróg przyle-
głych do terenu, na których były prowadzone prace porządkowe, 

11) uporządkowaniu terenu po załadunku odpadów na środki transportowe Wykonawcy, 
12) przywróceniu do pierwotnego stanu pokrywy skarp i czaszy składowiska po ewen-

tualnym ich uszkodzeniu, 
13) wykonaniu ręcznego podkaszania wokół drzew i krzewów. Koszenie należy tak wy-

konać by nie uszkodzić istniejących nasadzeń. W przypadku uszkodzenia nasadzeń, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkody przed wysta-
wieniem faktury. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określo-
nego w niniejszym punkcie, wartość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o kwotę 
potrzebną do pokrycia powstałych szkód. 

 
7. Zamówienie zostanie podzielone na etapy: 

− Etap I - obiekt Żerniki, 
− Etap II - obiekt Maślice, 
− Etap III - obiekt Swojczyce, 
− Etap IV - obiekt Gazowa, 
− Etap V - obiekt Kwidzyńska. 

 
Dla każdego etapu ustalony zostanie harmonogram wykonania i odbioru prac, sporzą-
dzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. Po zakończeniu każ-
dego etapu wykonywane będą odbiory częściowe. Zakończenie poszczególnych etapów 
jest równoznaczne z wykonaniem wszystkich prac opisanych w pkt 7.1.- 7.5.  
Po każdym etapie sporządzony zostanie protokół odbioru prac.  

 



7.1. Etap I - Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Przybyły we 
Wrocławiu - obiekt Żerniki 
1. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Przybyły we Wrocławiu 

(obiekt Żerniki), zlokalizowane jest na działce oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 
3/8, AM-39, obręb Żerniki.  

2. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przed-
miotem zamówienia wynosi 46 500 m2 = 465 a = 4,65 ha. Ogólną powierzchnię 
terenu składowiska pomniejszono o powierzchnię lustra wody. Powierzchnię przy-
jęto z ewidencji gruntów i budynków Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miej-
skiego we Wrocławiu. Teren objęty przedmiotem zamówienia stanowi powierzch-
nia czaszy składowiska z niewielkimi wzniesieniami wraz z terenem wokół składo-
wiska odpadów komunalnych. Na powierzchni składowiska zamontowane są stud-
nie odgazowujące, natomiast u podstawy składowiska znajdują się studnie odwad-
niające, należy zachować szczególną ostrożność przy wykaszaniu terenu wokół 
studni, ponadto mogą występować miejscowe nierówności terenu oraz kretowiska. 

3. Zakres prac objętych zamówieniem na terenie obiektu Żerniki obejmować będzie: 
1) wykoszenie roślinności trawiastej, które powinno być wykonane na wysokość 

nie większą niż 5 cm od podłoża (zabrania się koszenia mechanicznego trawy 
przy trzonkach drzew i krzewów oraz przy studniach odgazowujących i odwad-
niających),  

2) wykoszenie roślinności trawiastej oraz krzewów (samosiewów) zgodnie 
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z wygrabieniem 
oraz usunięciem zalegających odpadów; 

3) dokładne wygrabienie i usunięcie całej skoszonej biomasy (z zastrzeżeniem, że 
grabienie i wywiezienie musi nastąpić przed terminem ustalonego odbioru koń-
cowego danego etapu, nie później niż w ciągu 7 dni od wykoszenia),  

4) rozgarnięcie kretowisk oraz usunięcie zalegających odpadów wraz z oczyszcze-
niem studni odgazowujących oraz odwadniających,  

5) załadunek i transport odpadów w miejsca prawnie dopuszczone do przetwarza-
nia bądź wykorzystania, 

6) uporządkowanie przez Wykonawcę terenu składowiska oraz oczyszczenie na-
wierzchni dróg z błota i innych zanieczyszczeń, po wykonaniu prac na po-
wierzchni składowiska, a przed jej opuszczeniem.  

4. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących wykonanej usługi, Wykonawca zo-
bowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

5. Ze względu na pokrycie składowiska folią uszczelniającą nie zaleca się wykonywa-
nia żadnych prac po silnych opadach deszczu, co może spowodować uszkodzenie 
powierzchni składowiska. Nie dopuszcza się prowadzenia prac w warunkach złej 
widoczności tj. podczas mgły, po zmierzchu.  

6. Wszelkie prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie uszkodzić urzą-
dzeń na składowisku (w szczególności studni odgazowujących oraz studni odwad-
niających) oraz nasadzeń drzew i krzewów. Po ewentualnych uszkodzeniach te-
renu składowiska bądź znajdujących się na nich urządzeń, Wykonawca ma obo-
wiązek przywrócić zniszczoną część terenu bądź urządzenie do stanu pierwotnego 
przed wystawieniem faktury. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, wartość 
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o kwotę konieczną do pokrycia powstałych 
uszkodzeń.  

 
7.2. Etap II - Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Koziej we 

Wrocławiu - obiekt Maślice 
1. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Koziej we Wrocławiu, zlo-

kalizowane jest na działkach oznaczonych geodezyjnie jako: 
- dz. Nr  21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 25/3, 26/1, 26/3, 27/1, 27/2, AM-1, obręb 

Maślice, 
- dz. Nr  1/9, AM-2, obręb Maślice, 
- dz. Nr  1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 4/1, 5/1, 5/2, AM-4, obręb Maślice. 

2. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przed-
miotem zamówienia wynosi 200 000 m2 = 2000 a = 20,00 ha. Ogólną po-
wierzchnię terenu składowiska pomniejszono o powierzchnię dróg dojazdowych 



oraz powierzchnię budynków socjalnych. Powierzchnię przyjęto z ewidencji grun-
tów i budynków Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu. 
Z uwagi na charakter obiektu - składowisko nadpoziomowe, wyniesione znacznie 
ponad otaczający teren oraz biorąc pod uwagę nachylenia skarp, powierzchnia do 
wykoszenia może być większa. Teren objęty przedmiotem zamówienia stanowi 
powierzchnia czaszy składowiska wraz ze skarpami oraz powierzchnią terenu przy-
ległego. Na powierzchni składowiska zamontowane są studnie odgazowujące oraz 
studnie odwadniające, należy zachować szczególną ostrożność przy wykaszaniu 
terenu wokół zamontowanych urządzeń.  

3. Zakres prac objętych zamówieniem na terenie obiektu Maślice obejmować będzie: 
1) wykoszenie roślinności trawiastej, które powinno być wykonane na wysokość 

nie większą niż 5 cm od podłoża (na terenach płaskich można zastosować ko-
szenie mechaniczne, natomiast na skarpach i rowach odwadniających należy 
wykonać koszenie ręczne, wysokość koszenia powinna być jednakowa na całej 
powierzchni składowiska);  

2) wykoszenie roślinności trawiastej oraz krzewów (samosiewów) zgodnie 
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z wygrabieniem 
oraz usunięciem zalegających odpadów; 

3) dokładne wygrabienie i usunięcie całej skoszonej biomasy (z zastrzeżeniem, że 
grabienie i wywiezienie musi nastąpić przed terminem ustalonego odbioru koń-
cowego danego etapu, nie później niż w ciągu 7 dni od wykoszenia),  

4) usunięcie zalegających odpadów, załadunek i transport odpadów w miejsca 
prawnie dopuszczone do przetwarzania bądź wykorzystania, 

5) uporządkowanie przez Wykonawcę terenu składowiska oraz oczyszczenie na-
wierzchni dróg z błota i innych zanieczyszczeń, po wykonaniu prac na po-
wierzchni składowiska, a przed jej opuszczeniem. 

4. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących wykonanej usługi, Wykonawca zo-
bowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

5. Ze względu na pokrycie składowiska siatką zabezpieczającą przed osuwaniem się 
skarp nie dopuszcza się wykonywania żadnych prac po silnych opadach deszczu, 
co może spowodować uszkodzenia powierzchni składowiska. Nie dopuszcza się 
prowadzenia prac w warunkach złej widoczności, tj. podczas mgły, po zmierzchu.  

6. Wszelkie prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie uszkodzić istnie-
jących nasadzeń oraz nie uszkodzić instalacji i urządzeń na składowisku (studni 
odgazowujących, urządzeń odwadniających). Po ewentualnych uszkodzeniach te-
renu składowiska odpadów komunalnych bądź znajdujących się na nich urządzeń, 
Wykonawca ma obowiązek przywrócić zniszczoną część terenu bądź urządzenie do 
stanu pierwotnego. Koszenie skarp składowiska oraz rowów odwadniających na-
leży wykonywać ręcznie za pomocą kosy mechanicznej. 

 
7.3. Etap III - Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Ceglanej 

we Wrocławiu - obiekt Swojczyce 
1. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Ceglanej we Wrocławiu, 

zlokalizowane jest na działce oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 13, AM-2, obręb 
Swojczyce.  

2. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przed-
miotem zamówienia wynosi 85 100 m2 = 851 a = 8,51 ha. Powierzchnię przyjęto 
z ewidencji gruntów i budynków Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miej-
skiego we Wrocławiu. Z uwagi na charakter obiektu - składowisko nadpoziomowe, 
wyniesione ponad otaczający teren oraz biorąc pod uwagę nachylenia skarp, po-
wierzchnia do wykoszenia może być większa. Teren objęty przedmiotem zamó-
wienia stanowi powierzchnia czaszy składowiska ze skarpami o różnym nachyleniu 
i waha się w przedziale od 1:1 do 1:4 oraz powierzchnia wokół składowiska odpa-
dów komunalnych. Na powierzchni składowiska zamontowane są studnie odgazo-
wujące, należy zachować szczególną ostrożność przy wykaszaniu terenu wokół 
studni. Ponadto mogą występować miejscowe nierówności terenu oraz kretowiska. 

3. Zakres prac objętych zamówieniem na terenie obiektu Swojczyce obejmować bę-
dzie: 
1) wykoszenie roślinności trawiastej, które powinno być wykonane na wysokość 



nie większą niż 5 cm, dokładne wygrabienie i usunięcie całej skoszonej biomasy 
(z zastrzeżeniem, że grabienie i wywiezienie musi nastąpić przed terminem 
ustalonego odbioru końcowego danego etapu, nie później niż w ciągu 7 dni od 
wykoszenia),  

2) wykoszenie roślinności trawiastej oraz krzewów (samosiewów) zgodnie 
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z wygrabieniem 
oraz usunięciem zalegających odpadów;  

3) usunięcie zalegających odpadów wraz z oczyszczeniem studni odgazowujących 
z odpadów, załadunek i transport odpadów w miejsca prawnie dopuszczone do 
przetwarzania bądź wykorzystania,  

4) uporządkowanie przez Wykonawcę terenu składowiska oraz oczyszczenie na-
wierzchni dróg z błota i innych zanieczyszczeń, po wykonaniu prac na po-
wierzchni składowiska, a przed jej opuszczeniem.  

4. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących wykonanej usługi, Wykonawca zo-
bowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

5. Nie zaleca się wykonywania żadnych prac po silnych opadach deszczu, co może 
spowodować uszkodzenia powierzchni składowiska. Nie dopuszcza się prowadze-
nia prac w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, po zmierzchu. Po ewen-
tualnych uszkodzeniach terenu składowiska odpadów komunalnych bądź znajdu-
jących się na nich urządzeń, Wykonawca ma obowiązek przywrócić zniszczoną 
część terenu bądź urządzenie do stanu pierwotnego.  

 
7.4. Etap IV - Nieczynne składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Gazowej 

we Wrocławiu - obiekt Gazowa 
1. Składowisko odpadów przy ul. Gazowej we Wrocławiu zlokalizowane jest na działce 

oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 4, AM-9, obręb Tarnogaj. 
2. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przed-

miotem zamówienia wynosi 42 200 m2 = 422 a = 4,22 ha. Powierzchnię przyjęto 
z Ewidencji gruntów i budynków Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miej-
skiego we Wrocławiu. Z uwagi na charakter obiektu - składowisko nadpoziomowe, 
wyniesione ponad otaczający teren oraz biorąc pod uwagę nachylenia skarp, po-
wierzchnia do wykoszenia może być większa. Teren objęty przedmiotem zamó-
wienia stanowi powierzchnia stanowi powierzchnia czaszy składowiska ze skar-
pami o różnym nachyleniu oraz powierzchnia terenu wokół składowiska odpadów 
przemysłowych. Ponadto mogą występować miejscowe nierówności terenu oraz 
kretowiska. 

3. Zakres prac objętych zamówieniem na terenie obiektu Gazowa obejmować będzie: 
1) wykoszenie roślinności trawiastej powinno być wykonane na wysokość nie więk-

szą niż 5 cm,  
2) wykoszenie roślinności trawiastej oraz krzewów (samosiewów) zgodnie 

z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z wygrabieniem 
oraz usunięciem zalegających odpadów, 

3) dokładne wygrabienie i usunięcie całej skoszonej biomasy (z zastrzeżeniem, że 
grabienie i wywiezienie musi nastąpić przed terminem ustalonego odbioru koń-
cowego danego etapu, nie później niż w ciągu 7 dni od wykoszenia),  

4) usunięcie zalegających odpadów, załadunek i transport odpadów w miejsca 
prawnie dopuszczone do przetwarzania bądź wykorzystania,  

5) uporządkowanie przez Wykonawcę terenu składowiska oraz oczyszczenie na-
wierzchni dróg z błota i innych zanieczyszczeń, po wykonaniu prac na po-
wierzchni składowiska, a przed jej opuszczeniem. 

4. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących wykonanej usługi, Wykonawca zo-
bowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

5. Nie zaleca się wykonywania żadnych prac po silnych opadach deszczu, co może 
spowodować uszkodzenia powierzchni składowiska. Nie dopuszcza się prowadze-
nia prac w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, po zmierzchu. Po ewen-
tualnych uszkodzeniach terenu składowiska odpadów przemysłowych Wykonawca 
ma obowiązek przywrócić zniszczoną część terenu do stanu pierwotnego.  

 



7.5. Etap V - Nieczynne składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Kwidzyń-
skiej we Wrocławiu - obiekt Kwidzyńska 
1. Nieczynne składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Kwidzyńskiej we Wrocła-

wiu zlokalizowane jest na działkach oznaczonych geodezyjnie jako: 
- dz. Nr 5/6, 5/7, 5/8, AM-21, obręb Kowale, 
- dz. Nr 17/11, 17/12, 17/13, 17/30, 17/36, AM-5, obręb Kowale, 
- dz. Nr 3/6, 3/7, AM-21, obręb Kowale. 

2. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przed-
miotem zamówienia wynosi 10 000 m2 = 100 a = 1,00 ha. Teren objęty przed-
miotem zamówienia stanowi powierzchnia czaszy składowiska z niewielkimi wznie-
sieniami oraz rowami wraz z terenem wokół składowiska odpadów komunalnych 
(zgodnie z załączoną mapą). 

3. Zakres prac objętych zamówieniem na terenie obiektu Kwidzyńska obejmować bę-
dzie: 
1) wykoszenie roślinności trawiastej powinno być wykonane na wysokość nie więk-

szą niż 5 cm,  
2) wykoszenie roślinności trawiastej oraz krzewów (samosiewów) zgodnie 

z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z wygrabieniem 
oraz usunięciem zalegających odpadów, 

3) dokładne wygrabienie i usunięcie całej skoszonej biomasy (z zastrzeżeniem, że 
grabienie i wywiezienie musi nastąpić przed terminem ustalonego odbioru koń-
cowego danego etapu, nie później niż w ciągu 7 dni od wykoszenia), 

4) usunięcie zalegających odpadów, załadunek i transport odpadów w miejsca 
prawnie dopuszczone do przetwarzania bądź wykorzystania,  

5) uporządkowanie przez Wykonawcę terenu składowiska oraz oczyszczenie na-
wierzchni dróg z błota i innych zanieczyszczeń, po wykonaniu prac na po-
wierzchni składowiska, a przed jej opuszczeniem. 

4. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących wykonanej usługi, Wykonawca zo-
bowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

5. Po ewentualnych uszkodzeniach terenu składowiska odpadów przemysłowych Wy-
konawca ma obowiązek przywrócić zniszczoną część terenu do stanu pierwotnego.  

 
8. W trakcie przeprowadzania prac Wykonawca ma obowiązek przekazywać Zamawiają-

cemu minimum raz w tygodniu informacje o postępach prac oraz o zakończeniu kolej-
nych etapów. 

 
9. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przedmiotem 

zamówienia: 383 800 m2 = 3838 a = 38,38 ha. 
Z uwagi na wzniesienia terenu oraz biorąc pod uwagę nachylenia skarp, ogólna po-
wierzchnia składowisk objętych przedmiotem zamówienia może być większa. 


