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Zamówienie na „wywóz nieczystości płynnych z PZOL w Grojcu".
Przy każdorazowym wywiezieniu nieczystości należy spisać stan wskazania wodomierza
w celu dalszego rozliczenia się przy wystawianiu faktury. Ilość wywiezionych nieczystości
płyniiych będzie rozliczana z ilości zużytej wody` a nie z pojemności specjalistycznego środka
transportu . Nieczystości należy wywozić do oczyszczalni do tego przeznaczonych . Opłaty za

oczyszczalnię ponosi Wykonawca.
Termin realizacji zamówienia: 01.04.2019 r. -31.03,2022 r,

Wymagana przez zamawiającego częstotliwość wywozu odpadów oraz przewidywana do
odbioru ilość nieczystości płynnych:
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Usługa wywozu nieczystości płynnych będzie świadczona przy użyciu przeznaczonych do tego
celu wozów asenizacyjnych na wezwanie na 1 dzień przed planowaną datą wywozu
nieczystości płynnych z PZOL w Grojcu.
Szacunkowa wielkość przedmiotu zamówienia wynosi: 280 m3. Podana ilość jest wielkością

szacunkową służącą do kalkulacji ceny ofertowej i stanowi jednocześnie górną granicę
realizac`ji umowy. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia będzie się odbywało za
faktycznie wywiezioną ilość nieczystości i według cen jednostkowych podanych w ofercie,
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w uzgodnionych przez strony terminach i z częstotliwością określoną w powyższej tabeli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania dodatkowych wywozów, z powodu
okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu i których nie może przewidzieć na etapie
przygotowania postępowania o niniejsze zamówienie.
Zamówienie na realizację usługi dotyczące wywozu płynnych nieczystości, składane będą
telefonicznie, meilem lub na piśmie, przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Zamawiającego.
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