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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
w zakresie Części 1 

 
1. Przedmiotem Części 1 zamówienia jest wywóz odwodnionego osadu ściekowego o kodzie  

19 08 05 spod budynku pras (podajnik ślimakowy) na laguny osadowe na Oczyszczalni ścieków 
przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie, w sposób systematyczny tj. zabezpieczający ciągłość 
pracy oczyszczalni, sukcesywny, codzienny (7 dni w  tygodniu), w miarę potrzeb 
technologicznych. 

2. Ilość osadu wytwarzanego dobowo na oczyszczalni wynosi 10 – 16 Mg. Jest to ilość orientacyjna 
mogąca ulec zmianie. 

3. Obowiązki Wykonawcy: 
1) zapewnienie pojazdu o ładowności minimum 14 t do odbioru prasowanego osadu 

z podajnika ślimakowego usytuowanego przy budynku pras oraz pozostałego sprzętu 
niezbędnego do realizacji zamówienia; 

2) wywóz osadu spod prasy na laguny osadowe i jego rozładunek; 
3) zapewnienie ważenia osadu; 
4) w przypadku zanieczyszczenia drogi na terenie oczyszczalni – usunięcie zanieczyszczeń 

lub pokrycie kosztów czyszczenia nawierzchni; 
5) naprawa na własny koszt i ryzyko szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania 

zamówienia Zamawiającemu lub osobom trzecim, po uprzednim pisemnym stwierdzeniu 
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy zakresu szkód; 

6) bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych Zamawiającego w okresie realizacji umowy,  
w należytej czystości; jeżeli Wykonawca będzie potrzebował wody do sprzątania 
Zamawiający udostępni mu punkt poboru wody i obciąży go za pobraną wodę. 

4. Sposób realizacji umowy: 
1) wywóz osadu na laguny będzie się odbywał na podstawie telefonicznego zgłoszenia,  

pod numer telefonu Wykonawcy podany w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy; 
2) wywóz osadu będzie realizowany w sposób zabezpieczający ciągłość pracy prasy, 

przez 7 dni w tygodniu, niezwłocznie (maksymalnie do 3 [trzech] godzin) po otrzymaniu 
telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego; 

3) wywóz osadu potwierdzany będzie Protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony, 
w  którym określone zostaną ilości osadu wywiezionego spod prasy na laguny  
osadowe w danym miesiącu kalendarzowym; 

4) Zamawiający podczas realizacji przedmiotu umowy udostępni bezpłatnie plac dla sprzętu 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza zlecania części lub całości prac Podwykonawcom. 
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