
 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 

„Wykonanie remediacji powierzchni ziemi na działkach o nr ew. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 

obręb 0036 przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w 

Wołominie”” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remediacji powierzchni ziemi na działkach o nr ew. 226/2, 275/2, 

276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 0036 przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. 

Zielonej w Wołominie”. 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągniecie parametrów 

gwarantowanych spoczywa na wykonawcy. 

 

2. Powierzchnia terenu obejmującego działki o nr ew. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 0036 

przy ul. Zielonej i Legionów w Wołominie wynosi 29247 m² (2,9247 ha). 

Obszar zanieczyszczony, na którym grunty skażone zalegają na głębokości 0-0,25 m p.p.t. pokrywają cały 

obszar ww. działek tj. 29247 m² (2,9247 ha). Przy założeniu średniego ciężaru dla tej warstwy równego 1,7 

Mg/m³ masa gruntu przeznaczona do usunięcia wynosi ok. 12430 Mg. 

 

3. Substancje powodujące ryzyko zalegające na głębokości 0-0,25 m p.p.t: 

– suma węglowodorów (C12 - C35), 

– Antracen, 

– Naftalen, 

– Chryzen, 

– Benzo(a)antracen, 

– Dibenzo(a,h)antracen, 

– Benzo(a)piren, 

– Benzo(b)fluoranten, 

– Beno(k)fluoranten, 

– Benzo(ghi)perylen, 

– Indenol(1,2,3-c,d)piren. 

Zawartość substancji powodujących ryzyko w glebie i w ziemi do jakich doprowadzi remediacja: zgodnie  

dopuszczalnymi zawartościami substancji powodujących ryzyko określonymi dla grupy I w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi (Dz.U.2016 poz. 1395), dalej zwanego Rozporządzeniem. 



 

4. Zakres i sposób przeprowadzenia przez wykonawcę remediacji: 

a) prace remediacyjne przeprowadzone przez wykonawcę obejmować będą: 

- usunięcie ( w tym wydobycie i załadunek) gruntów niespełniających parametrów grupy I określonych w 

Rozporządzeniu; 

- przekazanie zanieczyszczonego gruntu uprawnionemu podmiotowi, posiadającemu wymagane decyzje i 

pozwolenia, do unieszkodliwienia lub odzysku; 

- transport odpadów, który powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami (Transport 

odpadów winien być prowadzony przez wykonawcę posiadającego stosowny wpis do rejestru BDO, zgodnie 

z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r., poz. 797 ze zm.)); 

- nadzór geologiczny i obsługa geodezyjna, 

- pobranie kontrolnych próbek gleby do badań (w przypadku, gdy stwierdzone zostaną przekroczenia 

dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko dla gruntów grupy I, zakres prac ziemnych 

związanych z wybieraniem zanieczyszczonego gruntu zostanie przez wykonawcę zwiększony); 

- określenie ilości oraz rodzaju powstającego odpadu oraz przedłożeniu stosownego potwierdzenia w 

postaci dokumentu poświadczającego przekazanie odpadu w przypadku, gdy na skutek zwiększenia zakresu 

prac ziemnych kubatura zanieczyszczonego gruntu zostanie zwiększona w stosunku do szacowanej w 

projekcie planu remediacji; 

- monitoring kontrolny, 

- badania laboratoryjne, 

- prowadzenie prac remediacyjnych pod nadzorem doświadczonego specjalisty ds. ochrony środowiska, 

- wypełnienie powstałego wykopu czystym materiałem (gleba, ziemia), 

- sprawozdanie końcowe, dokumentacja powykonawcza (w 2 egz.) wraz z uzyskaniem zaświadczenia z 

RDOŚ o prawidłowym przeprowadzeniu remediacji. 

b) prace remediacyjne, o których mowa w lit. a) wykonawca będzie prowadził z zachowaniem niżej 

wymienionych warunków: 

- kontrolę prawidłowości przebiegu prac remediacyjnych, w tym określanie zakresu działań (m.in. w 

zakresie wydobywania, selekcji, monitoringu stanu zanieczyszczenia gruntów, poboru próbek) wykonawca 

powierzy osobie posiadającej stosowne kwalifikacje w tym zakresie; 

- wszelkie badania laboratoryjne wykonawca będzie wykonywać w laboratorium posiadającym stosowne 

akredytacje w danym zakresie; 

- pobór próbek do badań wykonawca powierzy laboratorium posiadającemu stosowne akredytacje; 

- wykonawca niezwłocznie powiadomi Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zw. dalej: Regionalnym 

Dyrektorem) oraz inne właściwe organy i instytucje, w sytuacji zaistnienia zdarzenia mogącego negatywnie 

wpływać na zdrowie ludzi, a wynikającego z prowadzenia przedmiotowej remediacji; ponadto wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie i 



Regionalnego Dyrektora oraz inne właściwe organy i instytucje, w sytuacji zaistnienia zdarzenia mogącego 

negatywnie wpływać na stan środowiska, a wynikającego z prowadzenia przedmiotowej remediacji; 

- wszystkie prace wykonawca będzie prowadzić zgodnie z zasadami stosownymi dla innych przepisów 

branżowych; 

- podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z usuwaniem zanieczyszczonego gruntu wykonawca 

będzie stosować środki ochrony osobistej zabezpieczające drogi oddechowe pracowników przed kontaktem z 

substancjami toksycznymi; 

- uciążliwość prac remediacyjnych nie powinna wykraczać poza teren, na którym prowadzone będą 

działania opisane w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 

października 2020 r. znak WOOŚ-IV.515.95.2019.DŚc.8; w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm 

w zakresie ochrony środowiska (wynikającego z opisanych wyżej prac) poza terenem prowadzonej remediacji, 

wykonawca jest zobowiązany do podjęcia stosownych działań zabezpieczających tereny sąsiednie przed 

szkodliwym wpływem prac remediacyjnych na zdrowie i życie ludzi oraz stan środowiska; 

- w przypadku, gdy do powstałego wykopu przedostawać będzie się woda podziemna, wykonawca ma 

obowiązek  zagospodarować ją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

- w przypadku występowania uciążliwości odorowej związanej z wydobywaniem mas ziemnych 

zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi wykonawca zastosuje osłony całego wykopu z 

uwzględnieniem systemu filtracji powietrza. 

 

5. Sposób potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przedłożenia dokumentacji z jej 

przeprowadzenia, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wykonanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 147 a ust. 1 lub ust. 1 a Poś. 

Potwierdzeniem wykonania prac remediacyjnych będą wyniki badań kontrolnych próbek gruntów 

pochodzących ze ścian i dna wykopu wykonanego podczas prac ziemnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do tego, że: 

– próbki pobierane będą przez osobę posiadającą akredytację w zakresie poboru, 

– próbki należy przekazać do laboratorium akredytowanego, gdzie zostaną wykonane oznaczenia na 

zawartość substancji powodujących ryzyko wskazanych w ustępie 2 sentencji Decyzji Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 października 2020 r. znak WOOŚ-

IV.515.95.2019.DŚc.8. 

– po zakończeniu prac remediacyjnych wykonawca przedłoży Regionalnemu Dyrektorowi 

dokumentację powykonawczą z przeprowadzonych prac. Dokumentacja przedstawiona w formie papierowego 

i elektronicznego sprawozdania będzie zawierać opis i zestawienie wykonanych w całym okresie działań, 

wyniki badań potwierdzające osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego oraz dokument poświadczający 

przekazanie odpadu. Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w dwóch egzemplarzach, jeden 

komplet dla  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, drugi dla zamawiającego. 

6. Dla inwestycji zostały opracowane/wydane: 

(1) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 października 2020 r. znak 



WOOŚ-IV.55.95.2019.DŚc.8 

(2) Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 grudnia 2021 r. znak 

WOOŚ-IV.515.95.2019.DŚc.16 

(3) „Projekt planu remediacji dla terenu po oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. 

Zielonej i Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 

143412_4.0036” wykonany przez SKAR CENTRUM Sp. z o.o. 

(4) „Sprawozdanie z badań wstępnych zanieczyszczenia wody i gruntu terenu po oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 

276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 143412_4.0036” wykonane przez SKAR CENTRUM Sp. z o.o. 

 

7. Na pisemny wniosek wykonawcy, zamawiający wystawi pełnomocnictwo do działania Wykonawcy w 

imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. We wniosku należy podać imię i 

nazwisko osoby upoważnianej wraz z nr dowodu osobistego. 

 

8. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: 

(1) zagospodarowanie terenu, ustawienie i utrzymanie zaplecza, oraz jego późniejsza likwidacja. Zapewnienie 

stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń, znaków i terenu, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. Załatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediów i zainstalowanie na 

własny koszt dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich 

zużycia, 

(2) wykonać wszelkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami/zasadami w zakresie BHP, ochrony 

środowiska i ochrony p.poż. Wykonawca będzie odpowiadał, za te warunki w trakcie realizacji umowy, 

(3) wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód 

powstałych z winy wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie usług oraz poza terenem, 

(4) dozorowanie terenu, ochrona mienia znajdującego się na terenie usługi, 

(5) ochrona środowiska naturalnego, 

(6) utrzymywanie ogólnego porządku, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz usuwanie i 

wywożenie odpadów, nieczystości oraz gruntu. Bieżące sprzątanie zjazdów z ww terenu na drogi publiczne 

oraz sprzątanie dróg publicznych zabrudzonych w czasie transportu ziemi z terenu prac. Po zakończeniu prac 

wykonawca uporządkuje teren prac i tereny do niego przyległe oraz przywróci je do stanu jaki był przed 

rozpoczęciem prac, 

(7) wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i urządzenia niezbędne 

do wykonania zamówienia oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do 

wykonania zamówienia, 

(8) umieszczenie na terenie usługi reklam i informacji innych, niż wymaganych przez obowiązujące prawo i 

pozwolenia, wymaga pisemnej zgody zamawiającego, 



(9) wykonawca zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny koszt materiały i odpady 

powstałe w trakcie robót. Wykonawca pokrywa koszty załadunku i transportu materiałów i odpadów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację odpadów wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji, 

(10) wykonanie usługi bez uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszarów przyległych do terenu usługi, 

(11) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności i odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone podczas realizacji zamówienia w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim, 

(12) wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z: dokumentacją prawną, dokumentacją 

projektową, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz na ustalonych umową warunkach, w ścisłej współpracy z zamawiającym, 

(13) zapewnić nadzór doświadczonego specjalisty ds. ochrony środowiska, kontrolę prawidłowości przebiegu 

prac remediacyjnych, w tym określanie zakresu działań (m.in. w zakresie wydobywania, selekcji, monitoringu 

stanu zanieczyszczenia gruntów, poboru próbek) wykonawca powierzy osobie posiadającej stosowne 

kwalifikacje w tym zakresie, 

(14) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od inwestora terenu, 

(15) opracować i uzgodnić z zamawiającym plan zagospodarowania terenu robót dla potrzeb zaplecza: 

zabezpieczenie terenu, zabudowę tymczasową, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, 

higieniczno – sanitarne itp. dla pracowników budowy, oświetlenie terenu robót, place składowe i drogi 

tymczasowe wewnętrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywóz odpadów, nieczystości 

stałych oraz płynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przyłącza do sieci istniejącej infrastruktury wody, 

energii elektrycznej i telefonicznej (jeśli dotyczy), 

(16) wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu, 

(17) informowanie na bieżąco zamawiającego o przebiegu realizacji zamówienia w tym o wszelkich 

problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu ich wykonania, w 

szczególności zaś informować go o konieczności współdziałania. Nie uchybia to obowiązkowi wykonawcy 

dołożenia należytej staranności przy zapobieganiu wystąpienia tych problemów lub okoliczności oraz przy 

usuwaniu lub minimalizowaniu ich skutków. Wykonawca jest zobowiązany do proponowania zamawiającemu 

środków mających na celu uniknięcie, usunięcie lub zminimalizowanie skutków ich oddziaływania. 

Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w organizowanych przez zamawiającego naradach 

koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych, 

(18) ponoszenie w pełni kosztów przerw w wykonywaniu zamówienia wynikłych z technologii prac, 

warunków atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od zamawiającego, 

(19) na wykonawcy ciąży ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, 

urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie realizacji zamówienia oraz wszelkich innych szkód w 

mieniu znajdującym się na ww. terenie. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia wykonawcy z obowiązku 

terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilą przekazania terenu wykonawca ponosi 

ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – szkód i opóźnień. Powyższe dotyczy również 

robót związanych z usuwaniem stwierdzonych wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 



wszelkie szkody wynikłe na terenie realizacji zamówienia, a także poza nim, ale powstałe w związku z 

realizacją robót, 

(20) wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania 

umowy, w szczególności szkód wyrządzonych osobom trzecim, w urządzeniach miejskiej infrastruktury 

technicznej, sieciach napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji i innych, 

(21) wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac, koszty 

pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, 

(22) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia 

pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami, 

a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez 

prawo uprawnienia, 

(23) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren prac osobom nieupoważnionym, 

(24) dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

(25) prowadzenie dokumentacji prac i badań, dokumentacji dot. gospodarki odpadami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, . 

(26) wykonawca zobowiązany jest przygotować zamawiającemu dokumenty i dane niezbędne do sporządzenia 

dokumentów księgowych (w tym: poda koszty poszczególnych elementów robót), 

(27) wystąpienie do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pełnomocnictwa do działania 

wykonawcy w imieniu zamawiającego w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy, 

(28) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń, 

(29) koordynacja robót ewentualnych podwykonawców, 

(30) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych w dokumentacji formalno – prawnej badań, 

(31) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji prac oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

(32) wszystkie czynności związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem prac wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na własny koszt, z zastrzeżeniem postanowień o 

podwykonawcach, 

(33) wykonawca dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

(34) wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z zapisów kontroli bieżących i oględzin, 

(35) ochrona znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź zniszczone 

znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt, 

(36) zabezpieczenie terenu prac na cały okres realizacji robót, aż do odbioru końcowego, z zachowaniem 

najwyższej staranności, w tym m. in. ustawienia na terenie przed rozpoczęciem robót znaków ostrzegawczych 

odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa, przepisów BHP oraz późniejsza likwidacja. 

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie prac zgodnie z wymogami prawa      i bezpieczeństwa 

wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą 

się na terenie prac. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. 



(37) zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia 

podziemnego, zabezpieczenie istniejących nasadzeń, nawierzchni dojść, chodników, dróg przed 

uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i środkami transportu wykonawcy i dostawców, 

(38) zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji prac (jeżeli dotyczy), 

(39) informowanie na bieżąco zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach 

pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i mających z nim związek, 

(40) wykonawca ponosi ewentualne koszty związane z odłączeniem mediów (jeżeli dotyczy), 

(41) podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku 

bankowego, na który zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gotówki, 

 

 


