Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr ZP nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP/2/MZGO/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze
składowiska odpadów Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami”
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: odbiór, transport, unieszkodliwianie i analiza ścieków
przemysłowych - odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych z terenu Miejskiego
Zakładu Gospodarowania Odpadami, 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Główna 144a.

Opis sposobu wykonania zadania:
1. Usługa polegająca na odbiorze, transporcie, unieszkodliwianiu i analizie ścieków
przemysłowych – odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych w szacowanej
ilości 6 600 m3.
2. Wykaz niezbędnego sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia:
- samochód asenizacyjny o pojemności beczki min. 16m3 ze sprawnym urządzeniem do
napełniania i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym,
- samochód asenizacyjny o pojemności beczki min. 10m3 ze sprawnym urządzeniem do
napełniania i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
4. Odbiór ścieków będzie następował dwa razy dziennie przez pięć dni w tygodniu tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 2000. W przypadku niskiego poziomu ścieków
Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o ograniczeniu ilości wywozów lub
wstrzymaniu realizacji usługi. Wznowienie wywozu ścieków nastąpi po pisemnym
poinformowaniu Wykonawcy.
5. W przypadku awaryjnego telefonicznego wezwania pod numer wskazany przez Wykonawcę
czas wykonania usługi nie może przekroczyć 4 godzin w godzinach od 600 do 2200.
6. Wykonawca na własny koszt każdorazowo wykona ważenie pojazdu przed odebraniem
ścieków oraz po ich odbiorze.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ilości odebranych ścieków przez ważenie
pojazdu.
8. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2017r.
lub do zrealizowania usługi wywozu 6 600 m3 ścieków.
9. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość opadów atmosferycznych ilość ścieków
określona w pkt. 1 i terminy realizacji zadania określone w pkt. 4 mogą ulec zmianie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości.
11. Wykonawca raz w miesiącu dokona podstawowej, a raz na kwartał szczegółowej analizy
próbek ścieków przemysłowych zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 8 do SIWZ.
12. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo pobierać z Oczyszczalni Ścieków potwierdzenie
ilości dostarczonych ścieków.
13. W przypadku rozbieżności powyżej 5% w ilości pomiędzy masą netto ważenia pojazdu,
a masą ścieków dostarczonych do Oczyszczalni Ścieków Wykonawca w fakturze wykaże
niższą ilość ścieków.
14. W przypadku rozbieżności do 5% Wykonawca w fakturze wykaże ilość ścieków wykazaną
w Oczyszczalni Ścieków zgodnie z miesięcznym zestawieniem odbioru nieczystości ciekłych –
załącznik nr 9 do SIWZ.

15. Podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego faktury jest dołączenie następujących
dokumentów:
a) pisemne potwierdzenia ilości odebranych ścieków z Oczyszczalni zgodnie z pkt. 12,
b) miesięczne zestawienie wywozu nieczystości ciekłych - załącznik nr 9 do SIWZ.
wystawiony przez Wykonawcę i potwierdzony przez przedstawiciela Oczyszczalni
Ścieków i Zamawiającego,
c) dokumenty ważenia pojazdu zgodnie z pkt. 6,
d) raport lub sprawozdanie z badania próbek ścieków uwzględniający analizę podstawową
lub szczegółową zgodnie z zapisami pkt. 11.

