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Załącznik nr 4 do SIWZ 

DO.2800.9.2018 
 
 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na  czyszczenie i przegląd separatorów. 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie czyszczenia i przeglądu separatorów wraz z wywozem 

i zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku wykonania usługi. 

Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących 

w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. 

I. Zamawiający posiada: 

1. Jeden zewnętrzny separator tłuszczu (w starej części PPNT Gdynia), o pojemności ok. 3 m
3
.  

Szacuje się potrzebę jego opróżniania i jednoczesnego czyszczenia 3 razy w roku. 

2. Jeden zewnętrzny separator wód opadowych (w starej części PPNT Gdynia) o pojemności ok. 7 m
3
. 

Szacuje się potrzebę jego opróżniania i jednoczesnego czyszczenia 2 razy w roku. 

3. Dwa zewnętrzne separatory tłuszczów organicznych z osadnikiem STC NS1/300-25/6000 (w nowej 

części PPNT Gdynia) o pojemności ok. 3 m
3
 każdy.  

Szacuje się potrzebę ich opróżniania i jednoczesnego czyszczenia 2 razy w roku.  

4. Trzy wewnętrzne separatory substancji płynnych ropopochodnych ECO PLUS DIC NG 3-20 w garażu 

podziemnym (w nowej części PPNT Gdynia), o pojemnościach ok. 1  m
3
 każdy.  

Szacuje się potrzebę ich opróżniania i jednoczesnego czyszczenia 2 razy w roku. Wjazd do garażu 

podziemnego samochodem o wysokości maksymalnej 2 m. 

5. Jeden zewnętrzny separator koalescencyjny z osadnikiem i wewnętrznym kanałem odciążającym ECO-

K 6/60-1,3 – 100/100-10,0 (w nowej części PPNT Gdynia), o pojemności ok. 10 m
3
.  

Szacuje się potrzebę jego opróżniania i jednoczesnego czyszczenia 2 razy w roku. 

6. W zakres zamawianej usługi wchodzi: 

1) Czyszczenie i przegląd separatorów wraz z wykonaniem niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania separatora prac konserwatorskich, w szczególności: 

a) przewietrzenie separatora; 

b) usunięcie zgromadzonych w separatorze odpadów wraz z osadem z dna separatora i wodą; 

c) oczyszczenie elementów wewnętrznych (filtry, pływaki, ściany wewnętrzne komory separatora) 

za pomocą myjki ciśnieniowej oraz usunięcie popłuczyn; 

d) kontrola pływakowego zamknięcia odpływu i ocena stanu technicznego separatora; 

e) wykonanie innych prac konserwatorskich niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 

separatora; 

f) zalanie separatora wodą aż do przelewu na wylocie; 

g) uporządkowanie terenu wokół separatora; 

2) wywóz i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku czyszczenia separatorów; 

3) sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją separatorów i odbiorem odpadów 

niebezpiecznych (wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie Zamawiającemu. Wykonawca 

sporządzi protokół czyszczenia i przeglądu urządzeń oraz odbioru odpadów i  dostarczy Kartę 

Przekazania Odpadu.  
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7. Prace określone w pkt 6 muszą być wykonane w sposób bezpieczny dla środowiska przy zachowaniu 

wszelkich zaleceń BHP. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości czyszczenia separatorów, po uprzednim 

ustaleniu z Wykonawcą, z zachowaniem cen określonych w kosztorysie (Załącznik nr 6 do SIWZ). 

9. Usługa będzie realizowana w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8:00 a 16:00 z zastrzeżeniem, 

że usługa w zakresie separatorów zewnętrznych w godzinach zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy 

– „ termin wykonania usługi dla separatorów zewnętrznych”, który stanowi kryterium oceny ofert. 

 

 
 
 


