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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2021/TO 

I. ZAMAWIAJĄCY  

PWiK Ostróda Sp. z o.o.  
Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Czyszczenie leja Zamkniętej Komory Fermentacyjnej nr 1.  

Specyfikacja zamówienia: 

Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków, Tyrowo 104, 14-100 Ostróda  

Ilość:  1 

1. Zakres usługi: 

1.1 Czyszczenie leja ZKF nr 1 z zawartości wraz z jej transportem w odległości ok. 500 m na terenie oczyszczalni 
ścieków w Tyrowie.  
1.2 Szacunkowa ilość osadu ok. 400 m3. 
1.3 Dane obiektu:  

 Średnica otworu rewizyjnego 0,7 m (komorę należy opróżniać przez dwa otwory rewizyjne); 

 Wysokość otworu rewizyjnego od poziomu gruntu 1,5 m; 

 Głębokość leja 7 m liczona od poziomu gruntu; 

 Pojemność ZKF – 5000 m3. 
1.4 Osad należy wybrać przy pomocy specjalistycznych wozów – ładowarka próżniowa o ładowności min. 10  
m3. 
1.5 Czyszczenie dna zbiornika należy wykonać przy użyciu myjki wysokociśnieniowej w zakresie ciśnienia min. 
200 bar. 
1.6 Wydobyty osad z komory należy przetransportować i wyładować w punkcie wskazanym przez 
Zamawiającego na terenie oczyszczalni, w celu dalszego odsączania się. 
2. Zakres prac po stronie Zamawiającego: 

 Dostarczenie wody z hydrantu (min. 5 bar) oraz energii elektrycznej. 

 Udostepnienie przewietrzonego zbiornika. 

 Odcięcie dopływu i odpływu osadu i biogazu.  

 Zagospodarowanie wydobytego osadu. 

3. Dodatkowe wymagania: 
 Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 W ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, charakterem 
i złożonością podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia, tj. czyszczenie zamkniętego zbiornika; 

 Posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej;  

 Dysponuje doświadczonymi i uprawnionymi osobami oraz odpowiednim potencjałem technicznym,  
w szczególności dysponuje: specjalistyczną ładowarką próżniową o ładowności min. 10  m3 oraz myjką 
wysokociśnieniową w zakresie ciśnienia min. 200 bar. 

Termin realizacji: 
Max 5 dni roboczych od dnia przekazania ZKF 1; w okresie od 04 maja do 31 
maja.  

Dodatkowe informacje: Prace będą wykonywane w godzinie: 7.00 – 19.00. 



 
 

Osoba do kontaktu: 

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela: 

Pan Krzysztof Rembecki  t. 601 965 755 e-mail: rembecki@pwik.ostroda.pl  

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferta powinna być stworzona wg wzoru formularza załączonego do niniejszego zapytania i zawierać 
wyspecyfikowane informacje o których mowa w przedmiocie zamówienia.  

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
nykiel@pwik.ostroda.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Tyrowo 104, 14-100 
Ostróda do dnia 09.04.2021 r. do godz. 10:00. 
2. Otwarcie ofert w dniu 09.04.2021 r. o godz. 10.30, o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający 
powiadomi Oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej www.bip.pwik.ostroda.pl.  

V. OCENA OFERTY 
Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100 % 

VI. ZAŁĄCZNIKI 
 Wzór formularza ofertowego 
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