
 

Zintegrowany System Zarządzania Rozdział II siwz 
 Opis przedmiotu zamówienia 

  
Punkty  odbioru nieczystości płynnych i częstotliwość wywozu 

 

 
Znak: NP/ZP-24/2012 

 
 
 
 

siwz z  dnia 3 grudnia 2012  

 
Lp. Miejscowość /adres Prognozowana 

częstotliwość wywozu 
nieczystości                     

1. Miejsce Obsługi Podróżnych  Drzonowo prawa strona – gmina Płużnica 2 razy w tygodniu 

2. Miejsce Obsługi Podróżnych  Drzonowo lewa strona – gmina Płużnica 2 razy w tygodniu 

3. Miejsce Obsługi Podróżnych Nowy Dwór prawa strona – gmina Łysomice 2 razy w tygodniu 

4. Miejsce Obsługi Podróżnych Nowy Dwór lewa strona – gmina Łysomice 2 razy w tygodniu 

5. Stacja Poboru Opłat Lisewo – gmina Lisewo 1 raz na kwartał 

6. Stacja Poboru Opłat Turzno – gmina Lubicz 1 raz na kwartał 

7. Stacja Poboru Opłat Lubicz – gmina Lubicz 1 raz na kwartał 

8. Obwód Utrzymania Autostrady Grabowiec – gmina Lubicz 1 raz na kwartał 

9. Miejsce Obsługi Podróżnych Nowa Wieś prawa strona – gmina Lubicz 1 raz na kwartał 

10. Miejsce Obsługi Podróżnych Nowa Wieś lewa strona – gmina Lubicz 1 raz na kwartał 

11. Punkt Poboru Opłat Nowa Wieś – gmina Lubicz 1 raz na kwartał 

12. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. 
Kociewska 37- 53  

1 raz na tydzień 

13. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 1 raz na pół roku  

Po wyborze oferty najkorzystniejszej powyższy opis stanowić będzie załącznik do umowy. 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług w zakresie wywozu 

nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych  na trasie odcinka  autostrady A-1od 

miejscowości  Grudziądz do miejscowości Grabowiec  położonych na terenie województwa 

kujawsko – pomorskiego. Szczegółową lokalizację i częstotliwość wywozu  określono 

powyżej 

Szacunkowa wielkość przedmiotu zamówienia wynosi około 9000 m³ . 

Podana ilość jest wielkością szacunkową służącą do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna 

ilość m3 nieczystości  wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  

Integralną częścią niniejszej umowy jest projekt umowy (Rozdział IV siwz) , którego 

postanowienia mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i należy je uwzględnić  

przygotowując ofertę.  

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia : 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania  nieczystości pochodzących z miejsc 

świadczenia usługi wyłącznie do punktu zlewnego,  który jest uprawniony do odbioru 

 i oczyszczania dostarczonych przez Wykonawcę nieczystości . 

W przypadku awarii pojazdu asenizacyjnego Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd 

zastępczy. Pojazdy, które będą uczestniczyły w wykonaniu przedmiotu umowy winne 

spełniać wymogi określone przepisami prawa o ruchu drogowym, posiadać aktualne badania 

techniczne, spełniać wymagania środowiskowe w zakresie normy spalania paliw i normy 

BHP. 
 


