
Zał. nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów filtracyjnych w ilości  1800 szt.  do urządzeń 

oczyszczających (koszy separacyjno – filtracyjnych) zainstalowanych we wpustach ulicznych na 

terenie miasta Płocka.

2. Wkład powinien być wypełniony materiałem zapewniającym oczyszczanie ścieków deszczowych 

z węglowodorów ropopochodnych w stopniu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 

Nr 137, poz. 984 z 2006r. z póź. zmianami), które w § 19 stanowi, iż wody opadowe i roztopowe 

ujęte w szczelne, zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące między innymi z zanieczyszczonej 

powierzchni szczelnej miast, w ilości, jaka powstaje z odpadów o natężeniu co najmniej 15 l / s x 

ha, wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w 

ilościach większych niż 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 

Spełnienie wymogu usuwania zawiesin ogólnych (piasku, liści, zmiotków ulicznych itp.) ze ścieków 

deszczowych  realizowane  jest  w  samym  urządzeniu  (w koszu)  i  nie  odnosi  się  do  materiału 

stanowiącego wypełnienie worka.

Wymiary  wkładu  powinny  być  dostosowane  do  wymiarów  urządzeń  oczyszczających  (kosza 

separacyjno - filtracyjnego) o podstawie 21 cm x 21 cm.

3. Zamawiający dopuszcza następujące rodzaje materiałów z których winien być wykonany worek 

filtracyjny np.: bawełna, len, poliamid, polipropylen oraz wypełnionych materiałem takim jak: węgiel 

aktywny, złoże biologiczne lub innym zgodnie z założeniami pkt 2 niniejszego opisu przedmiotu 

zamówienia.

4. Termin dostawy wkładów (worków filtracyjnych) w ilości 1800 szt. do dnia 05.12.2014 r.
5. Odbiór usług.

5.1.  Jednostką  obmiarową  jest  1  szt.  dostarczonego wkładu  separacyjno  –  filtrującego.  W 

przypadku  ewentualnego  niewykonania  pełnego  zakresu  usług,  wynagrodzenie  wykonawcy 

zostanie proporcjonalnie pomniejszone o zakres niewykonany.

5.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje dla wkładu filtrującego: woreczek wypełniony materiałem 

zapewniającym oczyszczanie ścieków deszczowych wraz z dostawą do Zamawiającego.

5.3. Żądane dokumenty:

- świadectwo jakości wkładów filtracyjnych – dostarczone do protokołu odbioru,

- karta charakterystyki sorbentu,

- atest higieniczny wypełnienia worka filtracyjnego.

6. Przepisy związane:

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z 

późn. zm).


