
 

 

 

CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 360 ton preparatu stanowiącego źródło węgla 

organicznego w procesie denitryfikacji dla Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.,  

ul. Kostrzyńska 158.  

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

24327000-2 Różne organiczne substancje chemiczne 

3. Skład fizykochemiczny i informacja o właściwościach preparatu:  

- postać: ciecz 

- nie może być produktem odpadowym 

- nie jest produktem łatwopalnym 

- gwarancja jakości produktu: min. 120 dni od daty dostawy 

- temperatura zamarzania: < - 20O C 

- pH w zakresie 6 ÷ 9  

- gęstość w 20O C w zakresie: 1,1 ÷ 1,3 kg/dm3 

- zawartość ChZT w 100% roztworze nie mniejsza niż 1000 kgO2/m3 

Preparat powinien odpowiadać kryteriom określonym powyżej jako dane fizykochemiczne.  

4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie wyłącznie na podstawie 

konkretnych zamówień Zamawiającego w ilościach podanych w zamówieniach składanych 

telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo przedmiot zamówienia w ciągu 5 dni 

kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar w cysternach, pojedyncza dostawa preparatu 

nie może być mniejsza niż 20 ton. 

8. Odbiór ilościowy przedmiotu zamówienia dokonywany będzie przez upoważnionych pracowników 

Zamawiającego na podstawie listów przewozowych doręczanych z każdorazową dostawą 

przedmiotu umowy. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru. 

9. Dostawa i rozładunek przedmiotu zamówienia nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt 

i ryzyko do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 158. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać każdorazowo świadectwo produktu potwierdzające 

jakość dostarczanego produktu zgodną z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia pod rygorem 

odmowy przyjęcia towaru oraz naliczenia kar umownych za zwłokę. 

11. Zamawiający zastrzega, że podane ilości przedmiotu zamówienia mogą ulec zmniejszeniu 

w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, nie więcej jednak niż o 20% ilości stanowiącej 

przedmiot zamówienia. 

 


