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I. DEFINICJE 
 

„Aprobata techniczna” – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 poz. 2497 ze 
zm.), jeżeli chodzi o europejskie aprobaty techniczne upoważnionym do ich wydawania jest 
podmiot wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w 
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U nr 237 poz. 2375). 

„Beneficjent” – oznacza Zamawiającego. 

„Certyfikat zgodności” – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

„Data Rozpoczęcia”, „Świadectwo Przejęcia”, „Świadectwo Wykonania”, „Końcowe 
Świadectwo Płatności”, „Okres Zgłaszania Wad” – zgodnie z definicjami określonymi w 
Warunkach Kontraktowych FIDIC. 

„FIDIC” – oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (Międzynarodowa Federacja 
Inżynierów-Konsultantów). 

„FIDIC Czerwona Księga” – Warunki Kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego –  4 wydanie angielsko – polskie niezmienione 
2008 – tłumaczenie I wydania FIDIC 1999. 

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje 
wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą funkcje 
nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do 
Stron Kontraktu osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera. 

„Instytucji Audytowej” – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej; 

„Instytucji Certyfikującej (IC)” – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia komórka organizacyjna w 
urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za 
realizację zadań w zakresie certyfikacji, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ; 

„Instytucji Pośredniczącej (IP)” - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
środowiska, którego zadania w zakresie realizacji PO IiŚ wykonuje właściwa komórka organizacyjna 
w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska; 

„Instytucji Zarządzającej (IZ)” – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji PO IiŚ zapewnia komórka 
organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO IiŚ, wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów 
PO IiŚ; 

„Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IW/IP II)” – Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

„Inwestor Zastępczy” – oznacza osobę inną niż Zamawiający, sprawującą na mocy 
pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość lub część czynności Inwestora 
przewidzianych w Art. 18 Rozdział 3 (Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) 
polskiego Prawa Budowlanego. 

„Inżynier Kontraktu” – oznacza podmiot wybrany w drodze przetargu, z którym Zamawiający 
zawrze umowę o świadczenie Usług, a w szczególności pełniącą funkcję „Inżyniera” jak określono w 
Ogólnych Warunkach Kontraktu – FIDIC Czerwona Księga, łącznie z funkcją „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z 
polskim Prawem budowlanym. Terminy „Inżynier Kontraktu” i „Inżynier” mogą być używane 
zamiennie. 
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„Jednostka Realizująca Projekt”(JRP) – oznacza zespół pracowników powołanych przez 
Zamawiającego dla celu realizacji projektu. 

„Kluczowy Ekspert” – osoba spełniająca wymogi SIWZ, a pełniąca obowiązki w ramach Umowy z 
Inżynierem Kontraktu. 

„Kontrakt na Roboty” – oznacza kontrakt opisany w pkt. II 4.1. i pkt. II.4.2  obejmujący 
wykonanie Robót stanowiących część Projektu i będących przedmiotem nadzoru Inżyniera 
Kontraktu. Terminy „Kontrakt na Roboty” i „Kontrakt” mogą być używane zamiennie. 

„Koordynator Czynności Nadzoru Inwestycyjnego” - oznacza osobę fizyczną, przewidzianą 
Art. 27 polskiego Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobę Koordynatora wyznacza 
Inżynier. 

„Organ samorządu zawodowego” – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., 
Nr 5, poz.42 ze zm.) 

„POIiŚ” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

„Prawo budowlane” – oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243 poz. 1623 ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

„Projekt” – oznacza Projekt pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi 
w Rzędowie gmina Tuczępy”, dla którego została podpisana umowa o dofinansowanie z 
Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 – Kompleksowe 
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013  

„Roboty” oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Kontraktów 
nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu (włączając urządzenia i sprzęt, które mają być 
dostarczone i uruchomione). 

„Strona” lub „Strony” - oznaczają Zamawiającego i/lub Inżyniera. 

„Umowa” – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu, wraz 
załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 

„Usługi” - oznaczają działania, opracowania, raporty, dokumenty jakie mają być wykonywane 
przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy, określone szczegółowo w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – część III Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Umowy. 

„Wykonawca” – oznacza podmiot wykonujący jeden z Kontraktów nadzorowanych przez 
Inżyniera. 

„Zadanie” – oznacza przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące Budowę Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy – Kontrakt 03 i Budowę kwatery składowania (pierwszej) 
w ramach Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy – Kontrakt 04. 

„Zamawiający” – oznacza stronę Umowy zatrudniającą Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę. 

„Znak zgodności” – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 

„Kwartał” – Oznacza każdy z czterech trzymiesięcznych okresów w ciągu roku kalendarzowego 
realizacji Kontraktu, rozpoczynający się odpowiednio 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 września 
danego roku, za wyjątkiem: 

a) Pierwszego kwartału realizacji danego Kontraktu, który rozpoczyna się w dniu zawarcia 
danego Kontraktu i kończący się z upływem ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, w 
którym to rozpoczęcie nastąpiło, 

b) Ostatniego kwartału realizacji Kontraktu, który kończy się w dniu zakończenia realizacji 
danego Kontraktu. 
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„Roboty budowlane z zakresu ochrony środowiska” – poprzez które rozumie się wykonanie 
inwestycji budowlanej polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie min.: 

a) zakładów gospodarki odpadami,  składowisk odpadów, spalarni , sortowni odpadów, 
kompostowni odpadów 

b) oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych,  
 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
II.1. Kraj Beneficjenta 
 

POLSKA 
 
II.2. Instytucje zaangażowane we wdrażanie projektu 
 
II.2.1.           ZAMAWIAJĄCY BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE BENEFICJENTEM  

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
28 – 142 TUCZĘPY 
Rzędów 40 
 

II.2.2.  INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 
MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO 
00-926 WARSZAWA, POLSKA 
ul. Wspólna 2/4 
 

II.2.3.  INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA  
MINISTER ŚRODOWISKA 
00-922 WARSZAWA, POLSKA 
ul. Wawelska 52/54 
 

II.2.4.  INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA/INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II 
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ 
w KIELCACH, POLSKA 
ul. Św. Leonarda 7, 25 – 311 Kielce 

 
Zgodnie z zasadami wdrażania Funduszu Spójności w Polsce, Instytucja Wdrażająca z upoważnienia 
Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej koordynuje działania Beneficjenta. Dla potrzeb 
wdrażania projektu Beneficjent powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) działającą w ramach 
struktur Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie. 
 
II.3. Tło Projektu 
 
II.3.1. Położenie 
 
Planowany Projekt pn „Kompleksowy system gospodarki odpadami w Rzędowie gmina Tuczępy” 
polega na budowie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy oraz 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 
 
Projekt realizowany będzie na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na gruntach leżących w 
obrębach: 
Ø Dobrów i Rzędów, gmina Tuczępy, powiat buski, województwo świętokrzyskie (ZGOK) 
Ø Grzybów, gmina Staszów, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie (składowisko 

odpadów). 
Dodatkowo, w celu umożliwienia odbioru bezpośrednio od  mieszkańców odpadów niebezpiecznych, 
w ramach projektu zakupiony zostanie samochód z niezbędnym wyposażeniem, który będzie pełnił 
rolę mobilnego GPZON. 
 
Zasięg działania Projektu obejmuje następujące gminy należące do Związku: 
 
Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów (powiat staszowski), Nowy Korczyn, 
Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica (powiat buski), Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, 
Bejsce (powiat kazimierski), Pińczów, Kije (powiat pińczowski) i Raków (powiat kielecki). Jest to 
obszar o powierzchni łącznej około 2024 km2, zamieszkały przez około 153 tys. osób. 
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II.4. Kontrakty w Fazie Projektu 
II.4.1. Zakres rzeczowy Projektu: 
 
Tabela 1: Kontrakty na roboty budowlane wchodzące w zakres Projektu 
 
Kontrakt na Roboty nr 03 wg FIDIC Czerwona Księga pn. „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi (ZGOK) ” – w zakresie tego Kontraktu przewidziano do realizacji budowę kompleksowego 
zakładu gospodarki odpadami komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości 
Rzędów (gmina Tuczępy)  
Kontrakt na Roboty nr 04 wg FIDIC Czerwona Księga pn. „Budowa kwatery składowiska 
(pierwszej)” – w zakresie tego Kontraktu przewidziano do realizacji budowę składowiska odpadów 
komunalnych po segregacji na terenie gminy Staszów  
 
II.4.2. Zakres rzeczowy Kontraktu: 
 
Celem inwestycji jest maksymalne ograniczenie ilości odpadów przeznaczonych do deponowania do 
poziomu odpadów dalej nieprzetwarzalnych, odzysk surowców wtórnych, przetworzenie odpadów 
organicznych na kompost. 
Projektowana technologia zakłada kompleksową utylizację odpadów komunalnych  
z uwzględnieniem stanu obecnego i prognozowanego systemu gospodarki odpadami dla terenów 
objętych działaniem Związku.  
Efektem pracy zakładu jest posegregowanie i utylizacja odpadów do następujących produktów: 
Ø produkty do zagospodarowania 

ü papier 
ü szkło 
ü metale 
ü tworzywa 
ü tekstylia 

Ø produkty odpadowe do składowania 
ü odpady „balastowe” (niekompostowalne, niesurowcowe), skierowane do 

składowania w kwaterze  
ü odpady problemowe, w tym niebezpieczne, wysegregowane ze strumienia odpadów 

komunalnych 
 
Kontrakt 03 obejmuje budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) (z technologią 
segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych i składowania 
pozostałości po segregacji, na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na gruntach leżących w 
obrębie Dobrów, Rzędów, gmina Tuczępy, powiat buski. 
 
Tabela 2: Zakres rzeczowy Kontraktu 03: Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) 
 

Lp. Rodzaj robót 
A Przygotowanie terenu 
1 Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci - ZGOK 

1.1 Roboty rozbiórkowe 
1.2 Przygotowanie terenu 
  Karczowanie drzew 
B Budowa obiektów podstawowych (roboty budowlane) 
1 Budowa obiektów podstawowych - ZGOK 

1.1 Sortownia Nr 11 Komplet z Halą 
1.2 Budynek magazynowy - Warsztaty 
1.3 Kompostownia, wentylatornia, biofiltry 
1.4 Budynek administracyjno – socjalny 3B 
1.5 Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych + magazyn  
1.6 Magazyn odpadów niebezpiecznych i problematycznych  
1.7 Portiernia z wagą 
1.8 Sieć wodociągowa + ochrona p.poż. 
1.9 Kanalizacja deszczowa z dachów, sanitarna, odcieków, zbiorniki 
1.10 Zbiornik p. poż. 
1.11 Przyłącz gazu 
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Lp. Rodzaj robót 
1.12 Zasilanie energetyczne stacji trafo + stacja trafo 

  
1.13 Sieci rozdzielcze kablowe 
1.14 Oświetlenie terenu 
1.15 Kable teletechniczne 

C  Budowa obiektów podstawowych (instalacje) 
1 Budowa obiektów podstawowych (instalacje) - Zakład GOK 
  

1.1 SORTOWNIA 
  Instalacja  wod– kan, went mech. 
  Instalacje elektryczne 
  Sieć komputerowa i telefoniczna 

1.2 BUDYNEK MAGAZYNOWO – WARSZTATOWY (4) 
  
  Instalacja  wod.–kan., gaz 
  Instalacje elektryczne 

1.3 KOMPOSTOWNIA, WENTYLATORNIA, BIOFILTRY  
  Instalacje wentylacji  mechanicznej napowietrzająca biofiltry 
  Instalacje elektryczne 
  Instalacje AKPiA 

1.4 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – SOCJALNY  ( 3B ) 
  Instalacja  wod– kan, c.o., kotłownia, zasilanie nagrzewnic, went mech. 
  Instalacje elektryczne wewnętrzne 
  Instalacje elektryczne AKPiA kotłowni 
  Instalacje teletechniczne 

1.5 MAGAZYN DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (5,6) 
Instalacje wod-kan, gaz 

  
1.6 

Instalacje elektryczne wewnętrzne 
MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  (12) 

  Instalacja  wod. – kan. 
  Instalacje elektryczne wewnętrzne 
  

1.7 PORTIERNIA  Z WAGĄ (1) 
  Instalacja  wod. – kan. 
  Instalacje elektryczne wewnętrzne 
  Instalacje teletechniczne 
D Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych 
1 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych - ZGOK 

1.1 Ukształtowanie terenu - Drogi chodniki, place 
1.2 Mała architektura - Ogrodzenie 

 

Wyposażenie technologiczne zakładu umożliwia dostosowywanie się na drodze organizacyjnej do 
obecnego i prognozowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście, jak również 
zmiennych efektów jego wdrażania. 
Zakład przygotowany jest do przyjmowania odpadów komunalnych z podziałem na następujące 
strumienie: 

Ø odpady komunalne zmieszane (w przyszłości „suche”) = SO–1 strumień przyjęcia 
odpadów 

Ø odpady zielone – parkowe (w drugim etapie „mokre bio”) = SO-2 strumień przyjęcia 
odpadów zielonych 

Ø odpady surowcowe pochodzące z selektywnej zbiórki = SO–3 strumień surowców 
wtórnych zbieranych na terenie miast i gmin wchodzących w skład związku 
międzygminnego 

Ø odpady wielkogabarytowe = SO-4 
Ø odpady budowlane = SO-5 

 
Ilość odpadów poszczególnych strumieniach przedstawia się następująco: 
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Symbol  Nazwa strumienia Ilość [Mg/a] 

SO 1 Odpady komunalne zmieszane 
15 356 

13 854 

10 004 

SO 2 Odpady zielone z parków 

1 734 

1 734 

1 734 

SO 3a Odpady suche z selektywnej zbiórki 
1 300 

2 721 

6 002 

SO 3b Odpady mokre z selektywnej zbiórki 

1 950 

4 082 

9 004 

SO 4 Odpady wielkogabarytowe 
979 

1 087 

1 316 

SO 5 Odpady budowlane 
2 138 

2 373 

2 873 
 

2012 rok po zakończeniu inwestycji 

2016 5 lat od uruchomienia inwestycji 

2026 na koniec okresu prognozy 
 

 
Podstawowy proces technologiczny obejmuje segregację dowożonych odpadów z podziałem na 
strumienie S: 
Ø S 1= frakcja drobna 0 – 20/40 mm, frakcja mineralna podsitowa; 
Ø S 2 = frakcja średnia 20/40 – 100 mm odpady przeznaczone do kompostowania; 
Ø S 3 = frakcja gruba < 100 mm odpady nieorganiczne zawierające głównie surowce wtórne.  
Ø S 4 = surowce wtórne wysortowane w kabinie sortowniczej, 
Ø S 5 = odpady problemowe wysortowane ze strumienia odpadów komunalnych i surowców 

wtórnych – odpady niebezpieczne, 
Ø S 6 = odpady balastowe po sortowni skierowane na kwaterę składowania, 
Ø S 7 = odpady organiczne po wybraniu z nich surowców wtórnych i odpadów problemowych 

skierowane do kompostowania, 
Ø S 8 = odpady organiczne po procesie kompostowania odpadów organicznych z sortowni z 

odpadami zielonymi dowożonymi na teren zakładu w ramach strumienia SO-2, 
Ø S 9 = kompost po procesie dojrzewania kompostu na placu- ob. nr 19, 
Ø S 10 = strumień gotowego kompostu, 
Ø S 11 = sekcja prasowania surowców wtórnych. 
 
 

Operacje technologiczne realizowane w Zakładzie Segregacji Odpadów 
 
1/ przyjęcie odpadów komunalnych 
Odpady zostają zważone oraz zarejestrowane przy wjeździe, za pomocą wagi samochodowej. 
Stanowi ona zestaw urządzeń mechaniczno-elektronicznych do mierzenia masy pojazdu. Łącznie z 
innymi danymi identyfikacyjnymi dostawcy odpadów pomiar zostaje wykorzystany w komputerze 
do wystawienia rachunków oraz tworzenia bazy danych, umożliwiających bieżącą kontrolę i 
monitoring ilości i rodzajów odpadów przywożonych do zakładu.  
Następnie odpady trafiają do hali przyjęć w budynku segregacji, gdzie zostają załadowane na 
przenośnik wznoszący. Maksymalna wydajność Zakładu wynosi około 30 tt/rok. Wydajność w tego 
typu przedsiębiorstwie jest płynnie regulowana za pomocą ustawialnych elementów automatyki i 
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mechaniki urządzeń oraz logistyki operacji w Zakładzie. Maksymalna wydajność 30 tt/r umożliwia 
pracę Zakładu w zakresie wydajnościowym - 30% od tej wartości bez konieczności wprowadzania 
istotnych zmian technicznych oraz niedociążania lub przeciążania urządzeń. 
 
2/ mechaniczna segregacja odpadów zmieszanych 
Składa się z przesiewacza bębnowego z układem przenośników taśmowych. Podstawowa operacja 
technologiczna to mechaniczna segregacja frakcyjna odpadów zmieszanych. Załadunek i transport 
wewnętrzny odpadów w Zakładzie będą realizowane za pomocą środków transportu wewnętrznego 
(ładowarki, spychacze, samochody ciężarowe, kontenery). 
 
3/ sortowanie odpadów zmieszanych 
Przewiduje się ręczną segregację i kontrolę odpadów na przenośnikach sortowniczych. Proces 
odbywa się w kabinach wyposażonych w instalacje ogrzewania, elektryczną oraz wentylacji, 
zapewniające obsłudze właściwe warunki pracy. 
Za przenośnikami sortowniczymi projektuje się zamontowanie separatora, umożliwiającego 
wydzielenie metali. 
 
4/ sekcja przyjęć surowców wtórnych 
Kierowane są tu surowce wtórne z selektywnej zbiórki oraz surowce wtórne wysegregowane. Po 
przyjęciu odpady są kierowane do doczyszczenia na linii surowcowej. 
 
5/ doczyszczanie surowców wtórnych 
Opcjonalnie projektuje się oddzielną linię segregacji – doczyszczania surowców wtórnych na 
przenośniku sortowniczym, w kabinie, oświetlonej, ogrzewanej i wentylowanej, przewidzianej na 2 
stanowiska robocze. 
 
6/ przyjęcie masy organicznej do kompostowania  
Kierowane są tu: 
Ø odpady zielone – parkowe (pochodzące z utrzymywania zieleńców, trawników, obcinania 

drzew) oraz 
Ø strumień 2 z linii mechanicznego sortowania odpadów zmieszanych oraz wysegregowane 

odpady organiczne. 
Odpady są przyjmowane na wydzielonej części placu służącego do dojrzewania kompostu. 
 
7/ przygotowanie masy organicznej do kompostowania 
Przewiduje się rozdrobnienie odpadów organicznych (szczególnie zielonych) oraz ich mieszanie. 
Takie odpady organiczne są surowcem do otrzymywania kompostu tzw. „nieuszlachetnionego”, 
zawierającego pewne zanieczyszczenia, użytkowanego np. w celu rekultywacji składowiska lub 
innych nieużytków czy użyźniania miejskich terenów zielonych. 
 
8/ kompostowanie odpadów organicznych metodą statyczno-dynamiczną w 

pryzmach napowietrzanych. 
Odpady organiczne będą przerobione na kompost. W tym celu rozdrobnione odpady organiczne 
przewiezione będą za pomocą ładowarki kołowej na plac kompostowania  
(pod wiatę) i ułożone w pryzmy. 
Wydzielone w pryzmach ciepło podnosi temperaturę kompostowanego materiału do wartości 
powyżej 55ºC, w której giną organizmy chorobotwórcze oraz nasiona chwastów. 
Początkowy okres intensywnego kompostowania w zależności od rodzaju zastosowanych urządzeń 
trwa do ok. 4 tygodni. W tym czasie kompostowany materiał wymaga dostarczenia wzmożonej 
ilości tlenu co ok. 2÷3 dni. W następnym okresie dojrzewania kompostu napowietrzać wystarczy 
rzadziej (1 raz w tygodniu, co dwa tygodnie itp.). 
Plac kompostowania będzie wyposażony w instalację do napowietrzania i nawilżania pryzm oraz 
odwodnienia (zbierania i odprowadzenia odcieków). 
Kontrolowane napowietrzanie pryzm odbywać się będzie poprzez przerzucanie ładowarką z 
jednoczesnym formowaniem następnych pryzm oraz napowietrzaniem za pomocą wymuszonego 
obiegu powietrza. 
Zasypane za pomocą wentylatora promieniowego, zlokalizowanego w wentylatorni, powietrze 
kierowane jest na biofiltr, gdzie następuje jego dezydoryzacja. 
Wody pochodzące z odwodnienia pryzm są częściowo zawracane dla nawilżenia pryzm w celu 
utrzymania optymalnych dla procesu kompostowania warunków wilgotności i temperatury, nadmiar 
zaś odprowadzany będzie do kanalizacji. 
 
9/ uzdatniania kompostu 
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Dla otrzymania kompostu „uszlachetnionego”, przeznaczonego do celów rynkowych (zbyt w 
ogrodnictwie czy rolnictwie) możliwe jest jego dodatkowe uzdatnianie. 
Uzdatnianie kompostu polega na jego rozfrakcjonowaniu na frakcje do 15 mm, do 30 mm i powyżej 
30 mm oraz oczyszczeniu na stole balistycznym (dla oddzielenia frakcji twardych – szkła, kamieni, 
ceramiki). Możliwe jest również zastosowanie układu pneumatycznego do oddzielenia frakcji 
lotnych (głównie folii opakowaniowych). 
Wybór powyższych rozwiązań uwarunkowany jest głównie potrzebami zakładu – możliwością zbytu, 
zapotrzebowaniem rynku. 
W przypadku zużywania kompostu dla celów własnych zakładu lub do celów rekultywacji terenów 
poprzemysłowych z dodatkowego uzdatniania kompostu można zrezygnować. 
 
10/ sekcja prasowania surowców wtórnych 
Składa się z przenośnika podającego, prasy i rynny transportującej sprasowane odpady. Dowożone 
i wysegregowane w procesie technologicznym surowce wtórne podawane są taśmą transportową na 
prasę. W prasie odpady zostają zbelowane w kostki o gęstości ok. 500÷950 kg/m3. 
Zbelowane odpady za prasą podawane są rynną zrzutową na zewnątrz i dalej przewożone 
transportem kołowym (np. ciągnik samowyładowczy z platformą) do magazynu surowców wtórnych 
i potem zorganizowanym transportem samochodowym do odbiorców. 

 
11/ sekcja czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych 
Podczas procesu sortowania ze strumienia odpadów komunalnych zostają wysegregowane odpady 
niebezpieczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 października 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 z 2001 r. poz. 1206 z późn. zm.) w strumieniu odpadów 
komunalnych mogą się znaleźć następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych: 

Ø 20 01 13 - rozpuszczalniki 
Ø 20 01 14 - kwasy 
Ø 20 01 15 - alkalia 
Ø 20 01 17 - odczynniki fotograficzne 
Ø 20 01 19 - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 

herbicydy, insektycydy) 
Ø 20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
Ø 20 01 23 - urządzenia zawierające freony 
Ø 20 01 26 - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 (niejadalne) 
Ø 20 01 27 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 
Ø 20 01 29 - detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
Ø 20 01 31 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
Ø 20 01 33 - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 

06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te 
baterie 

Ø 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 
20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

Ø 20 01 37 - drewno zawierające niebezpieczne składniki. 
 
Odpady te kierowane będą do oddzielnych pojemników i składowane pod wiatą magazynową 
stanowiącą Magazyn odpadów niebezpiecznych. Odpady będą gromadzone i magazynowane w celu 
zebrania przed skierowaniem do odbioru przez wyspecjalizowaną i uprawnioną firmę. Odpady będę 
gromadzone w sposób uniemożliwiający ich mieszanie, w oddzielnych kontenerach, opisanych z 
podaniem nazwy odpadu i kodu. Magazyn jest zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi i 
dostępem osób trzecich. 
 
12/ składowanie „odpadów balastowych” 
Odpady pozostałe tzw. balastowe po wysortowaniu surowców wtórnych oraz odpadów 
niebezpiecznych, kierowane będą na projektowane składowisko odpadów komunalnych w odległości 
ok. 600 m od ZUOK – kwatera I, a następnie kwatera II i kolejne przy dalszej rozbudowie. 

 
13/ odbiór zużytych opon samochodowych 
Miejsce na czasowe magazynowanie zużytych opon samochodowych, które mogą się znaleźć w 
strumieniu odpadów komunalnych. 
 
14/ odbiór szkła i stłuczki szklanej 
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Dodatkowe miejsce na odbiór i przerób szkła i stłuczki szklanej, jeżeli okaże się to ekonomicznie 
uzasadnione. 

 
15/ gromadzenie materiału na przesypki  
Odpady wysegregowane podczas mechanicznej segregacji w sicie bębnowym frakcja drobna – 
odpady głównie mineralne – wywożone są bezpośrednio na kwaterę składowiskowa lub 
gromadzone na placu w najbliższym sąsiedztwie składowiska. Na placu tym gromadzone będą 
również ziemia, piasek itp. Będą one wykorzystywane w trakcie eksploatacji składowiska na 
warstwy przekładkowe (tzw. przesypki). 

 
II.5. Rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia 
 
Dla poszczególnych obiektów przyjęto niżej scharakteryzowane rozwiązania konstrukcyjne 
i zabezpieczenia. 
 
Ø Obiekt nr 1  waga samochodowa wraz z portiernią (obiekt projektowany) 

 
Przewidziano wagę samochodową najazdową o nośności 60 Mg i długości 18 m z pomostem 
stalowym: jedną dla wozów wjeżdżających i wyjeżdżających z zakładu. Pod wagę 
przewidziano fundament żelbetowy monolityczny. Przy wadze przewidziano budynek 
wagowego jako murowany o wymiarach ok. 3 m x 6 m wyposażony w część sanitarną. 
Budynek ten pełnił będzie również rolę portierni. 

 
Ø Obiekt nr 2  myjnia płytowa (obiekt projektowany)  

 
Myjnia płytowa zlokalizowana będzie przy drodze w okolicy kompostowni odpadów. 
Zastosowane będą następujące rozwiązania: 
• płyta myjni o wymiarach ok.7,6 x 10,3 m; 
• z dwóch stron płyta próg, uniemożliwiający spływ wód powierzchniowych na płytę 

myjni; 
• na dłuższych bokach obrzeża, uniemożliwiające przypadkowy wjazd; 
• nawierzchnia płyty ze spadkiem do kanału, wyposażonego w kratę; 
• do płyty doprowadzony przewód wodociągowy, zakończony złączką do węża. 

 
Ø Obiekt nr 3  budynek socjalno- biurowy (obiekt istniejący do adaptacji) 

 
Na potrzeby biurowe i socjalno-administracyjne przewiduje się adaptację istniejącego 
obiektu nr 3B. Obiekty wyposażone zostaną w instalacje wod.-kan., ciepłej wody użytkowej 
i wentylacji, centralne ogrzewanie, instalacje elektryczne. Przewiduje się pomieszczenia 
szatni czystej i brudnej, umywalnię, jadalnię, pomieszczenia sanitarne dla załogi zakładu; 
ponadto pomieszczenia biurowe oraz dodatkowe toalety. 

 
Ø Obiekt nr 4  magazyn surowców wtórnych + warsztat (obiekt projektowany) 

 
Na potrzeby magazynowania surowców wtórnych przewidziano zaadoptowanie istniejącego 
budynku (ob nr 4). Obiekt ten pełnił będzie również funkcje warsztatowo-garażową. 
W istniejących pomieszczeniach przewiduje się wydzielenie miejsc na magazynowanie 
luzem oraz już sprasowanych surowców wtórnych, takich jak: szkło, metale, tworzywa, 
papier.  
Budynek będą charakteryzowały następujące rozwiązania: 
• budynkiem halowy podzielonym na dwie części: 

– ocieploną: warsztatowo–garażową, (wykorzystywana w razie potrzeby do 
garażowania sprzętu zakładu i do przeprowadzania dorywczych napraw – 
wymiany części itp.; nie będzie to stałe miejsce pracy - ogrzewane tylko 
w razie konieczności dokonania naprawy). 

– nie ocieploną: magazyn surowców wtórnych. 
• budynek na planie prostokąta o wymiarach 48,70 mx 18,70 m, parterowy, nie 

podpiwniczony z dachem o spadku 7 %; 
• 2 pomieszczenia, do każdego dwie bramy od strony południowej; 
• układ konstrukcyjny – ramy stalowe w rozstawie osiowym 6,0 m i rozpiętości  

18,0 m. 
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Ø Obiekt nr 5  budynek z pomieszczeniem do demontażu odpadów wielkogabarytowych 
(obiekt istniejący do adaptacji) 

 
Przeznaczenie obiektu to demontaż i magazynowanie odpadów wielkogabarytowych. 
Magazynowanie odpadów wielkogabarytowych przewiduje się również na przylegającym do 
obiektu utwardzonym placu. 

 
Ø Obiekt nr 6  budynek z pomieszczeniem do demontażu odpadów wielkogabarytowych 

(obiekt istniejący do adaptacji) 
 
Ø Obiekt nr 7  plac na odpady budowlane na gruncie rodzimym (obiekt projektowany) 

 
Ø Obiekt nr 8  zbiornik na ścieki technologiczne (obiekt projektowany) 

 
Ø Obiekt nr 10  obiekt do rozbiórki 

 
Ø Obiekt nr 11  sortownia odpadów (obiekt projektowany) 

 
• obiekt kubaturowy jednonawowy o wym. 35 x 80 m i wys. 11 m, o konstrukcji 

stalowej, z obudową typu lekkiego; 
• posadzka betonowa, szczelna przystosowana do ruchu ciężarowego; 
• wyposażenie: instalacja wentylacji naturalnej ciągłej i mechanicznej dorywczej, 

instalacja elektryczna, odwodnienie posadzki i instalacja p.poż., hala nieogrzewana, 
bramy wjazdowe segmentowe z napędem elektrycznym. 

 
Ø Obiekt nr 12  magazyn odpadów problemowych (obiekt istniejący do adaptacji) 

 
Obiekt ten przeznaczony jest do czasowego przetrzymywania materiałów problemowych 
(niebezpiecznych), wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych dowożonych do 
zakładu. Posadzka obiektu będzie utwardzona. Powierzchnie wewnętrzne będą izolowane 
folią PEHD grubości 2,0 mm. 

 
Ø Obiekt nr 13  wiata kompostowania pryzmowego (obiekt projektowany) 

 
Kompostownię stanowi plac kompostowania wykonany jako utwardzony, zadaszony 
wyposażony w instalację do napowietrzania i odwadniania oraz betonowy plac gromadzenia 
i dojrzewania kompostu odpowiednio odwodniony. 

 
Wiata nad placem kompostowania 
• wykonana w konstrukcji stalowej w układzie 1-nawowym, o rozpiętości nawy  

ok. 30 m; 
• podstawowe wymiary wiaty: 30 m x 75 m x 6 m wys.; 
• dach stalowy ze świetlikami i otworami wentylacyjnymi w kalenicy; 
• ściany boczne wzdłużne murowane do wysokości 3,0 m, powyżej części murowanej 

siatka stalowa; 
• bez ścian szczytowych; 
• wyposażona w układ kanałowo-rurowy do napowietrzania i odwadniania kompostu, 

ułożonego w 6 pryzmach w kształcie trapezów; 
• instalacje: napowietrzania, nawilżania i odwodnienia kompostu oraz oświetlenia 

ogólnego i odwodnienia dachu; 
 
Ø Obiekt nr 15  wentylatorownia (obiekt projektowany) 

 
• budynek jednokondygnacyjny o wymiarach 6 x 22,5 x 6 m z dachem o konstrukcji 

stalowej, murowany, ocieplony, z zagłębieniem na komory wentylacyjne 
i pompownię obiegową odcieków; 

• przeznaczenie budynku: zabudowa wentylatora i pompowni dla potrzeb procesu 
kompostowania; w budynku będzie również zainstalowana tablica zasilania 
i sterowania urządzeniami do napowietrzania, nawilżania i odwodnienia kompostu 
w procesie kompostowania; 

• budynek ogrzewany dorywczo do temperatury dyżurnej +8ºC (min.+ 3ºC); 
• instalacje: elektryczna, technologiczna ściekowa i odwodnienie dachu. 

 
Ø Obiekt nr 16  biofiltr do kompostowni pryzmowej (obiekt projektowany) 
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Biofiltr przeznaczony jest do oczyszczania usuwanego powietrza (zużytego w procesie 
napowietrzania kompostu), głównie z zanieczyszczeń zapachowo czynnych. Powietrze 
z wentylatora tłoczone jest kanałem rurowym podposadzkowym do kanałów biofiltra pod 
złożem filtracyjnym. Powietrze po oczyszczeniu na złożu emitowane jest na zewnątrz do 
atmosfery. 
 
Biofiltr charakteryzują następujące rozwiązania: 
• złożony z boksów jednokomorowych o konstrukcji żelbetowej; 
• wysokość ścian bocznych h = 1,5 m; 
• od strony czołowej (załadowczej) bramy stalowe, otwierane na zewnątrz (bramy 

służyć będą do wymiany złoża filtracyjnego); 
• posadzka biofiltra betonowa, wyposażona w kanały napowietrzające (wentylacyjne) 

przykryte kratkami Wema oraz w betonowe pasy najazdowe dla ładowarki przy 
wymianie wsadu filtracyjnego; 

• od góry powierzchnia otwarta. 
 
Ø Obiekt nr 17 miejsce na stację uzdatniania kompostu – na posadzce ustawione 

urządzenie mobilne (obiekt projektowany) 
 
Ø Obiekt nr 19  plac gotowego kompostu (obiekt projektowany) 

 
Ø Obiekt nr 20  plac przyjęcia odpadów zielonych (obiekt projektowany) 

 
Ø Obiekt nr 21  zbiornik na ścieki opadowe z dróg i placów (obiekt projektowany) 

 
Zbiornik dla potrzeb odwodnienia dróg i placów należy przewidzieć w razie niemożności 
wykorzystania istniejącej kanalizacji (technologicznej lub deszczowej). 

 
Ø Obiekt nr 22  stacja TRAFO (obiekt projektowany) 
 
Ø Obiekt nr 23  brodzik dezynfekcyjny 

 
Brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów wyjeżdżających z terenu zakładu zaprojektowano 
w postaci żelbetowej, zagłębionej i uszczelnionej wanny o wymiarach 4 m x 9,8 m. W 
środku żelbetowej niecki przewidziano kanał ściekowy. 

 

II.6. Zestawienie powierzchni Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

 
Tabela 3: Bilans powierzchni terenów ZGOK 

 
BILANS TERENU 
NAZWA OBIEKTU POWIERZCHNIA [m3] 
Teren wydzielony z działek 144/1, 144/4, 144/5, 
122/4 41 485,00 

Powierzchnia terenu w obrębie projektowanego 
ogrodzenia 39 516,00 

Powierzchnia dróg i placów (wraz z obrzeżami i 
ściekami liniowymi) 12 826,90 

Powierzchnia placu składowania gotowego kompostu 
(obiekt 19) 2 309,10 

Powierzchnia chodników (w obrębie ogrodzenia) 456,00 
Powierzchnia chodników (poza ogrodzeniem od 
strony południowej) 25,00 

Powierzchnia zabudowy myjni płytowej (obiekt 2) 84,28 

Powierzchnia zabudowy wagi sam. (obiekt 1 część) 64,04 

Powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych 
(obiekty 1 część, 3b, 4, 5, 6, 11, 12, 13-17, 22) 7 332,54 
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Istniejące powierzchnie dróg betonowych 
(pozostawione) oraz istn. wjazd i zatoka wzdłuż 
budynku 3b 

1 499,00 

Opaski z kostki betonowej wokół obiektów (kostka 
lub płyty betonowe) 168,94 

Tereny nieutwardzone w obrębie opracowania 480,00 

Tereny zielone w obrębie opracowania 1 639,20 
 
 
Tabela 4: Zestawienie powierzchni obiektów kubaturowych ZGOK 
 

OBIEKTY KUBATUROWE 
POWIERZCHNIE [m2] 

UŻYTKOWA ZABUDOWY CAŁKOWITA 
Budynek portierni w zespole z wagą (obiekt 1) 15,05 22,25 22,25 
Budynek adm.-soc. (obiekt 3b) 384,07 469,70 469,70 
Budynek magazynowo-warszt. (obiekt 4) 872,90 910,69 910,69 

Budynek demontażu odpadów wielkogabaryt. i mag. (obiekt 5,6) 146,62 179,35 179,35 

Budynek sortowni (obiekt 11) 2 813,28 2 900,72 2 900,72 
Magazyn odpadów nieb. (obiekt 12) 139,26 160,49 160,49 
Kompostownia (obiekty 13, 14, 17) 

2 590,37 
2 366,32 

2 679,60 Wentylatornia (obiekt 15) 154,28 

Biofiltry (obiekt 16) 159,00 
Budynek stacji TRAFO (obiekt 22) 8,22 9,74 9,74 

 
 
II.7. Decyzje prawne dotyczące realizacji inwestycji polegającej na budowie 
zakładu segregacji odpadów 
 
Zakład gospodarki odpadami komunalnymi 
 
1. Wójt Gminy Tuczępy (Urząd Gminy w Tuczępach, 28-142 Tuczępy) wydał Decyzję nr 18/04 o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.12.2004, znak BGK-7331/25/04 na 
budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w m. Rzędów, na teranie byłej Kopalni 
Siarki „Grzybów, na działkach oznaczonych nr ew. 122/4, 144/1, 144/4 oraz 144.5 w 
Dobrowie, usytuowanych przy drodze powiatowej i gminnej. Decyzja była uzgodniona przez: 

 
- Wojewodę Świętokrzyskiego postanowieniem z dnia 27.12.2004, znak SR.VII.6613/1-

120/04 (Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce), 
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 13.12.2004, znak 

SF.V-442/45/04 (WSSE Kielce ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce). 
 
2. Wójt Gminy Tuczępy (Urząd Gminy Tuczępy, 28 – 142 Tuczępy) wydał Decyzję Nr 4/2011 z 

dnia 10.06.2011, znak BGK.7624-3/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na 
budowie „Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi na działkach nr; 144/1; 144/11; 144/12; 144/13; 144/14 i 144/15 obręb 3 
Dobrów i dz. Nr 122/6 obręb 12 Rzędów oraz II kwatery składowiska odpadów na części działek 
o numerach ewid. 1352; 1353/1i 1040 w Grzybowie”. Decyzja była uzgodniona przez: 

-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 07.04.2011, 
znak WOO-II.4242.31.2011.GO (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. 
Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce). 

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju postanowieniem z dnia 
23.05.2011, znak SE.V-4471/5/11 (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Stefana 
Batorego , 28-100 Busko-Zdrój) 

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie postanowieniem z dnia 
25.05.2011, znak SE V-4471/2/11 (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szpitalna 
37/14, 28-200 Staszów) 

 
3. Starosta Buska Zdroju (Starostwo Powiatowe w Busku–Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 

Busko-Zdrój) wydał decyzję Nr 178/2005 z dnia 29.06.2005 roku znak: BI-7351/178/2005 
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zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Rzędowie (kategorii – XXII- ej) wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi na działkach Nr 144/1, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15 obręb 3 
Dobrów, i dz. Nr 122/6 obręb 12 Rzedów. Projekt budowlany był uzgodniony przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego decyzją z dnia 25.04.2005, znak ŚR.VII.6613-18/05 oraz PWIS w Kielcach 
decyzją z dnia 20.04.2005, znak SE.V-4431/11/05, 
 

4.  Starosta Buska Zdroju (Starostwo Powiatowe w Busku–Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 
Busko-Zdrój) wydał decyzję znak: AB.6741.1.108.2011 z dnia 07.09.2011 roku zmieniającą 
decyzję Starosty Buskiego z dnia 29.06.2005 roku, znak:AB-7351/178/2005 w sprawie 
pozwolenia na budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie 
(kategorii XXII-ej) wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach Nr 144/1, 144/11, 
144/12, 144/13, 144/14, 144/15 obręb 3 Dobrów i na działce Nr 122/6 obręb 12 Rzędów 
wydaną dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, 
przeniesioną na rzecz Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40, 28 - 
142 Tuczępy decyzją znak:AB-0550/27/09 z dnia 16.03.2009 roku. 

 
II.8. Okres realizacji kontraktów: 
 
Tabela 3: Wstępny harmonogram dla Kontraktów 
 

Nr i tytuł Kontraktu Podpisanie 
Kontraktu 

Czas 
realizacji 

Robót 

Okres zgłaszania 
wad 

03 „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi (ZGOK)” - wdrożenie na 
podstawie Warunków Kontraktowych wg „FIDIC 
Czerwona Księga” 

II kwartał 2012r. maks. 18 
miesięcy 

36 miesięcy od daty 
wydania Świadectwa 
Przejęcia Robót  

04 „Budowa kwatery składowiska (pierwszej) - 
wdrożenie na podstawie Warunków 
Kontraktowych wg „FIDIC Czerwona Księga” 

II kwartał 2012r. maks. 12 
miesięcy 

36 miesięcy od daty 
wydania Świadectwa 
Przejęcia Robót  

 
 
III. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SŁUŻĄCA  DO OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA: 
CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia: 
Część III.1. Projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 
Część III.2. Projekty wykonawcze 
Część III.3. Przedmiary robót 
Część III.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Część III.5. Opracowania różne 
Część III.6. Specyfikacja parametrów technicznych do przetargu 

 
III.1. Projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 

 
T.2.1. Sortownia (obiekt nr 11)  
T.2.2. Budynek magazynowo - warsztatowy 
T.2.3. Kompostownia, wentylatornia i biofiltry wraz z instalacjami napowietrzającymi i 

nawadniającymi 
T.2.4.  Budynek socjalno – biurowy (obiekt nr 3b) 
T.2.5.  Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych + magazyn 
T.2.6.  Magazyn odpadów problemowych 
T.2.7.  Portiernia z wagą 
T.2.8.  Technologia 

 
III.2. Projekty wykonawcze 
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T.10. Sortownia (obiekt nr 11) 
T.11. Budynek magazynowo – warsztatowy (obiekt nr 4) 
T.12. Kompostownia, wentylatornia i biofiltry wraz z instalacjami napowietrzającymi 
T.13. Budynek socjalno – biurowy (obiekt nr 3b) 
T.14. Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych + Magazyn (obiekt nr 5 i 6) 
T.15. Magazyn odpadów niebezpiecznych (Problemowych – obiekt nr 12) 
T.16. Portiernia z wagą (obiekt nr 1) 
T.17. Projekty zagospodarowania terenu Zakładu 

 
III.3. Przedmiary robót 

 
T.20.10. Sortownia 
T.20.11. Budynek Magazynowo – Warsztatowy 
T.20.12. Kompostownia 
T.20.13. Budynek socjalno – biurowy 
T.20.14. Budynek demontażu odpadów 
T.20.15. Magazyn odpadów problemowych 
T.20.16. Portiernia z wagą 
T.20.17. Projekt zagospodarowania terenu: 
T.20.17/A Wycinka drzew istniejących 
T.20.18/A Zestawienie urządzeń części technologicznej Z.G.O.K. 
T.20.18/B Zestawienie wyposażenia do obiektów 
T.20.19. Rozbiórki 
 
T.20.10/z. Sortownia (obiekt nr 11) 
T.20.11/z. Budynek Magazynowo – Warsztatowy (obiekt nr 4) 
T.20.12/z. Kompostownia, wentylatornia, biofiltry wraz z instalacjami napowietrzania 

pryzm (obiekt nr 13 – 17) 
T.20.13/z. Budynek socjalno – biurowy (obiekt nr 3b) 
T.20.14/z. Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych + magazyn (obiekt nr 

3b) 
T.20.15/z. Magazyn odpadów niebezpiecznych (obiekt nr 12) 
T.20.16/z. Portiernia z wagą (obiekt nr 1) 
T.20.17. Zagospodarowania terenu 
T.20.17A/z. Przygotowanie terenu pod budowę 

 
III.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

T.30.1. Przygotowanie terenu pod budowę 
T.30.2. Sortownia (obiekt nr 11) 
T.30.3. Budynek magazynowo – warsztatowy (obiekt nr 4) 
T.30.4. Kompostownia (obiekt nr 13 – 17) 
T.30.5. Budynek socjalno – biurowy (obiekt nr 3b) 
T.30.6. Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych +magazyn (obiekt nr 5 i 6) 
T.30.7. Magazyn odpadów niebezpiecznych (obiekt nr 12) 
T.30.8. Portiernia z wagą samochodową (obiekt nr 1) 
T.30.9. Roboty zagospodarowania terenu 

 
III.5. Opracowania różne 

 
T.3.PZT Projekt zagospodarowania terenu Zakładu  

 
T.5.1. Badania geotechniczne 
T.5.2. Dokumentacja hydrogeologiczna 
T.5.7. Rozbiórki obiektów istniejących 
T.5.8. Inwentaryzacja zieleni – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
 
 
 
 
 

III.6. Specyfikacja parametrów technicznych do przetargu 
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Uzupełnieniem dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia 
(Projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, Projekty 
wykonawcze, Przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
Opracowania różne) jest: „Specyfikacja parametrów technicznych do przetargu”. Dokument ten 
został opracowany jako uzupełnienie poszczególnych tomów dokumentacji projektowej, na 
potrzeby określenia charakterystycznych parametrów technicznych i wymogów jakościowych 
maszyn, urządzeń i materiałów zaprojektowanych dla wykonania przedmiotowej inwestycji. 
 
Specyfikację parametrów technicznych do przetargu przygotowano w formacie: 
 
Lp. Opracowanie 

projekt-branża 
Nr 
tomu 

str, 
poz 

Oznaczenie w projekcie Wymagane parametry urządzenia do 
spełnienia w przetargu 

      
      
 
gdzie: 
- kolumna 1 – Lp.: liczba porządkowa; 
- kolumna 2 - Opracowanie projekt-branża: nazwa kolejnego tomu dokumentacji projektowej; 
- kolumna 3 - Nr tomu: numer tomu; 
- kolumna 4 - str, poz.: wskazanie strony w ww. tomie dokumentacji; 
- kolumna 5 – Oznaczenie w projekcie: symbol, który został podany w dokumentacji projektowej; 
- kolumna 6 - Wymagane parametry urządzenia do spełnienia w przetargu: wymagane parametry 

techniczne, opis lub wymogi jakościowe maszyn, urządzeń i materiałów 
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej. 

 
Jednocześnie wszelkie  użyte  w  dokumentacji  projektowej  jak  i  w  innych  dokumentach  znaki  
towarowe,  patenty  lub  wskazane  pochodzenie,  nazwy  produktów  oraz  firm  jest jedynie 
przypadkowe, przy czym jeśli się pojawią należy je potraktować jako przykładowe. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, będące produktami tożsamymi w 
kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. 
Dopuszcza się urządzenia, maszyny, materiały o parametrach lepszych od wskazanych w opisie 
przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy do oferty dołączyć opis produktu 
równoważnego. 
 
 


