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1. Załadunek, transport i wywóz skratek oraz zawartości piaskownika z Oczyszczalni Ścieków  

w Rybniku – Orzepowicach prowadzony będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 

ustalonych przez Zamawiającego po uprzednim przekazaniu Wykonawcy pisemnego 

zamówienia zgodnie z zapisami umowy na załadunek, transport i zagospodarowanie skratek 

oraz zawartości piaskownika. 

2. Po otrzymaniu zamówienia Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram wywozu 

skratek oraz zawartości piaskownika celem akceptacji przez Zamawiającego.  

3. Na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca powinien przekazać 

do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które będą  

wykorzystywane podczas realizacji umowy oraz imienny wykaz kierowców/operatorów wraz 

z posiadanymi uprawnieniami, a także aktualną Decyzję zezwalającą na transport skratek  

o kodzie odpadu 19 08 01 oraz zawartości piaskownika o kodzie 19 08 02. W przypadku, gdy 

Wykonawca  nie jest właścicielem w/w pojazdów Wykonawca przedłoży również dokument 

potwierdzający prawo do dysponowania nimi. 

4.  Kierowca/operator działający na rzecz Wykonawcy jest zobligowany do stosowania 

obowiązujących na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach przepisów BHP,  

a w szczególności przebywając na terenie Oczyszczalni musi być wyposażony w środki 

ochrony indywidualnej takie jak: kask, okulary ochronne, rękawice, stosowne ubranie 

ochronne, buty robocze, kamizelkę ostrzegawczą. W przypadku braku tych środków 

kierowca/operator Wykonawcy nie zostanie dopuszczony do wykonywania pracy.  

5. Wjazd i wyjazd z terenu Oczyszczalni odbywa się tylko i wyłącznie główną bramą wjazdową. 

6. Operator koparko-ładowarki wykonujący załadunek skratek oraz zawartości piaskownika po 

wjeździe na teren Oczyszczalni zobowiązany jest do zgłoszenia się do dyspozytora celem:    

- zapisania numeru rejestracyjnego pojazdu   

- wylegitymowania oraz weryfikacji posiadanych uprawnień na obsługę koparko-ładowarki 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263 z póź.zm). 

8. Kierowca samochodu wykorzystywanego podczas wywozu skratek oraz zawartości 

piaskownika, po wjeździe na teren Oczyszczalni zobowiązany do zgłoszenia się do 

dyspozytora celem:    

-zapisania numeru rejestracyjnego samochodu oraz jego ładowności celem weryfikacji 

zgodności z Decyzję zezwalającą na transport skratek o kodzie odpadu 19 08 01 oraz 

zawartości piaskownika o kodzie 19 08 02   

-wylegitymowania oraz weryfikacji posiadanych uprawnień do kierowania pojazdem. 

9. Ważenie skratek i zawartości piaskownika ładowanych na samochody transportowe 

odbywać się będzie za pomocą wagi zamontowanej w koparko-ładowarce lub wagi 

samochodowej z aktualnymi dokumentami wzorcowania i legalizacji.  

10. Każdorazowo przed wyjazdem z terenu oczyszczalni Wykonawca otrzyma kartę przekazania 

odpadów wygenerowaną w systemie BDO przez pracownika oczyszczalni ścieków.  
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11. Kierowca/operator zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na terenie 

Oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach ograniczeń prędkości pod groźbą 

odnotowania danych kierowcy/operatora i pojazdu, co wiąże się z zakazem ponownego 

wjazdu na teren Oczyszczalni. O zaistniałym zdarzeniu Wykonawca zostanie każdorazowo 

poinformowany. 

12. Sprzęt wykorzystywany w trakcie czynności związanych z załadunkiem i wywozem skratek 

oraz zawartości piaskownika musi być sprawny, szczelny (nie powodujący wycieków, pylenia  

i obsypywania), o ładowności i wytrzymałości przystosowanej do wywozu skratek oraz 

zawartości piaskownika.   

13. Przed opuszczeniem terenu Oczyszczalni pojazdy wykorzystane podczas realizacji przedmiotu 

umowy muszą być czyste tj.: bez pozostałości odpadów na ogumieniu i burtach 

zewnętrznych. 

14. Wykonawca zapewnia utrzymanie stanu czystości nawierzchni dróg (zakładowych  

i publicznych) podczas realizacji usługi załadunku i wywozu skratek oraz zawartości 

piaskownika. 

15. Z chwilą odbioru skratek oraz zawartości piaskownika Wykonawca przejmuje całkowitą 

odpowiedzialność za gospodarowanie przedmiotowymi odpadami zgodnie z art. 27 ust. 3 

Ustawy o odpadach. 

16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych 

wypadków podczas załadunku/wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach, ustawy  

o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

17. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu wywozu skratek oraz zawartości piaskownika 

przywrócić miejsce tymczasowego gromadzenia odpadów do stanu pierwotnego oraz 

uporządkować pozostałe na w/w terenie odpady. 

 

Przyjmuje do stosowania 
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