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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa 12 m3 flokulantu emulsyjnego 

do zagęszczania osadu nadmiernego, oraz odbiór pustych pojemników za odrębnym 

powiadomieniem Zamawiającego. 

 

Dokładna ilość zamawianego flokulantu będzie wynikała z potrzeb technologicznych. 

Flokulant dostarczany ma być w postaci emulsji. 

Objętość pojedynczego opakowania to 1m3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie od 

dnia podpisania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego określonych w pisemnych 

zamówieniach wysyłanych Wykonawcy. Wykonawca potwierdzi przyjęcie każdego 

zamówienia. Termin realizacji każdego zamówienia nie może przekroczyć 7 dni roboczych. 

Koszt dostawy i rozładunku pokrywa Wykonawca. Flokulant ma być dostarczany w 

pojemnikach ułożonych na paletach. Samochód dostawczy ma być wyposażony w 

platformę samowyładowczą. Termin i ilość flokulantu w pojedynczej dostawie będą 

określane w wysyłanych zamówieniach. Miejscem dostaw jest Oczyszczalnia ścieków w 

Zawierciu, ul. Włodowska 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości 

flokulantu. Za niezamówione ilości Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i nie będzie go 

dochodził w innych postępowaniach. Płatność za każdorazowe Zamówienie. 

 

2. Obowiązki oferenta i procedura oceny ofert. 

 

Oferent ma możliwość wcześniejszego, przed testem w skali technicznej, laboratoryjnego 

doboru środka celem wytypowania produktu najlepiej dopasowanego do charakterystyki 

osadu (fakultatywnie). 

 

1) każdy z Oferentów dostarczy wyznaczony przez siebie typ flokulantu w ilości max 25kg, na 

którym przeprowadzony będzie wyłącznie jeden test w skali technicznej, mający na celu 

porównanie skuteczności działania poszczególnych środków. Test przeprowadzony będzie w 

obecności zamawiającego i zakończony zostanie podpisaniem protokołu (załącznik nr 2), 

którego kopię należy dołączyć do oferty. 

 

2) warunkiem rozpatrzenia oferty na dany produkt jest uzyskanie następujących warunków 

granicznych: 

a) sucha masa osadu zagęszczonego ≥ 4% , maksymalne zagęszczenie osadu do stopnia 

umożliwiającego stabilną pracę pompy osadu zagęszczonego 
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b) wydajnośc pompy osadu niezagęszczonego nadmiernego  28 - 35 m3/h według wskazań 

przepływomierza Siemens 

Szczegółowa procedura przeprowadzenia testu w skali technicznej została opisana w 

punkcie 4. 

3) flokulant musi gwarantować łatwe odklejanie osadów od taśmy filtracyjnej, nie zatykać 

porów taśmy filtracyjnej oraz nie powodować zatykania instalacji zarabiania i dozowania 

flokulantu. 

4) flokulant nie może się rozwarstwiać  

5) Osad nie może „uciekać” z taśmy zagęszczacza 

6)Możliwość przeprowadzenia testów w skali technicznej powinna być zgłaszana przez 

Oferenta z conajmniej 5 dniowym wyprzedzeniem Kierownikowi Działu Eksploatacji 

Oczyszczalni Ścieków, a test ten powinien odbyć się nie później niż na 7 dni roboczych przed 

terminem złożenia ofert. 

Procedura testowa powinna zacząć się nie później niż o 7.30 

7) testowany flokulant winien być szczelnie zamknięty w oryginalnym opakowaniu. W 

przeciwnym razie Oferent nie zostanie dopuszczony do przeprowadzenia testów. Etykieta 

winna zawierać nazwę produktu, producenta, numeru partii (serii) oraz datę produkcji. 

Należy dostarczyć kartę charakterystyki substancji chemicznej. Jeśli dokument jest w języku 

obcym, należy dostarczyć go w oryginalnej wersji językowej wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

8) kryterium oceny ofert – wygrywa oferta z najwyszą ilością punktów 

 

Kryterium oceny ofert 

Koszt zagęszczania Kz    –  80 pkt 

Procentowa zawartość suchej masy  – 20 pkt 

 

RAZEM      –  100 pkt 

 

Kz wyliczany według wzoru: 

Kz = (Cj * A / 1000) * 1000 

 

Kz – koszt zagęszczania 1 tony suchej masy osadu nadmiernego netto [zł/Mgsm ] 

A–zużycie flokulantu ustalone w teście technicznym danego oferenta [gf/kgsm ] 

Cj – cena jednostkowa netto flokulantu złożona w ofercie [ zł/kgf]. 
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Sposób obliczania zużycia flokulantu: 

 

A = (XF*VF*1000)\(X1*V1) , gdzie 

 

XF – stężenie flokulantu w zbiorniku zarobowym [kgf/m3] 

VF – objętość zużytego flokulantu [m3] 

X1 – stężenie suchej masy osadu nadmiernego [kgsm/m3] 

V1 – objętość osadu poddanego zagęszczeniu [m3] 

 

Sposób oceny ofert: 

Kryterium – Koszt zagęszczenia – Kz 

PKo = (KMIN : KOF) * 80 

 

PKo – punkty za koszt zagęszczenia 1 Mg suchej masy osadu nadmiernego 

KMIN – najniższy koszt zagęszczenia badanych ofert [zł/Mg sm] 

KOF – koszt zagęszczenia badanej oferty [zł/Mg sm] 

80 – waga kryterium [ pkt ] 

 

Kryterium – Sucha masa – SM 

Psm=(SMof : SMmax) * 20 

 

Psm – punkty za uzyskaną suchą masę osadu zagęszczonego 

SMof – średnia z dwóch pomiarów laboratoryjnych suchej masy w osadzie   

             Nadmiernym, zagęszczonym danego oferenta [%] 

SMmax – najwyższa średnia z dwóch pomiarów laboratoryjnych suchej    

                 masy w osadzie nadmiernym zagęszczonym z badanych ofert [%] 

20 – waga kryterium [pkt ]  

  

9) Oferent zobowiązany jest do oferty złożyć: 

- oświadczenie o rejestracji substancji chemicznej- polimeru do wspomagania 

mechanicznego zagęszczania  osadów lub braku takiego obowiązku zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie (druk własny), 

- aktualną kartę charakterystyki substancji, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- specyfikację techniczną flokulantu; 

- Oferent jest zobowiązany do wyliczenia kosztu zagęszczenia Kz i zużycia flokulantu A z 

dokładnością do 3 miejsc po przecinku, wyliczone wartości dołączyć do oferty 
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3. Inne 

 

1) w przypadku, utrzymującego się w warunkach eksploatacyjnych przez okres jednego m-ca 

spadku efektywności zagęszczania o 1,0 % zawarości s.m. osadu poniżej warunków 

określonych podczas testów w skali technicznej, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego przeprowadzić weryfikację dobranego flokulantu. Wykonawca zaproponuje 

działania zmierzające do przywrócenia żądanych parametrów a w razie dalszego 

niespełniania warunków dostarczy inny środek zapewniający osiągnięcie wymaganego 

efektu w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania pisemnego zgłoszenia. 

 

2) w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wzrostu dawki flokulantu o więcej niż 10% 

(utrzymującego się przez okres 1 m-ca) w stosunku do dawki flokulantu ustalonej w teście 

technicznym, oznaczonej jako wielkość A i ujętej we wzorze na obliczenie kosztu 

odwodnienia 1 tony suchej masy osadu nadmiernego niezagęszczonego, Kz w ofercie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przeprowadzić 

weryfikację dobranego flokulantu. Wykonawca zaproponuje działania zmierzające do 

przywrócenia żądanych parametrów, a w razie dalszego niespełnienia warunków dostarczy 

inny środek zapewniający osiągnięcie wymaganego efektu w ramach wynagrodzenia 

określonego w umowie, w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. 

3) w przypadku gdy flokulant będzie powodował zatykanie porów taśmy filtracyjnej oraz 

zatykanie instalacji zarabiania i dozowania flokulantu. Wykonawca zobowiązany jest na 

żądanie Zamawiającego przeprowadzić weryfikację dobranego flokulantu. Wykonawca 

zaproponuje działania zmierzające do przywrócenia żądanych parametrów, a w razie 

dalszego niespełnienia warunków dostarczy inny środek zapewniający osiągnięcie 

wymaganego efektu w ramach Wynagrodzenia określonego w umowie, w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania pisemnego Zgłoszenia. 

4) w przypadku gdy wykonawca w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia nie 

doprowadzi do osiągnięcia wymaganego efektu zamawiajacy ma prawo odstąpić w trybie 

art. 492 k.c. od umowy, w części niezrealizowanej. 

 

4. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA TESTU W SKALI TECHNICZNEJ 

 

W teście używany jest wyłącznie jeden wytypowany przez Oferenta typ flokulantu 

dostarczony do Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu w ilości max 25 kg w postacji emulsji. Koszty 

dostarczonego produktu na testy oraz koszty badań laboratoryjnych ponosi Oferent.  

Prasa Andritz PDL 2000 zasilana będzie osadem nadmiernym pobieranym z osadników 

wtórnych. W stacji zarobowej flokulantu zostanie przygotowany roztwór roboczy o stężeniu 



Załącznik nr 1 

5 
 

wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca poda ilośc flokulantu w kg do przygotowania 

flokulantu w objętości V1 = 1m3  tak aby nie przekroczyć wartości stężeń zalecanych przez 

producenta. Flokulant emulsyjny pobrany będzie ze zbiornika Wykonawcy przy użyciu pompy 

DOSATRON D25 RE2 (0,2 – 2%, Q = 10 l/h – 2,5 m3/h ). Ilość pobranego flokulantu 

kontrolowana będzie na wadze elektronicznej. Po zarobieniu określonej masy flokulantu 

emulsyjnego zbiornik flokulantu zostanie uzupełnieniony wodą do 1 m3. Raz ustalone stężenie 

nie może być zmienione. Po zarobieniu floklantu Oferent zoptymalizuje parametry układu 

zagęszczania osadu : 

 

• Wydajnośc pompy osadu nadmiernego niezagęszczonego w zakresie 28-35 m3/h 

• Prędkość taśmy 

• Wydajność pompy flokulantu –dm3/h (minimalna możliwa wartość do uzyskania to 100 

dm3/h) 

• Rozcieńczenie wtórne – brak skali 

• Wydajność pompy osadu zagęszczonego tak aby zapewnić płynny odbiór osadu 

 

 

Po optymalizacji parametrów pracy i ustabilizowaniu pracy zagęszczacza Wykonawca 

zadeklaruje gotowość do rozpoczęcia testów. Czas trwania testów 0,5h stabilnej pracy 

układu. Pobór próbek nadawy osadu nadmiernego oraz osadu zagęszczonego na początku 

i końcu testu. 

Miejsce poboru prób 

• Nadawa osadu nadmiernego niezagęszczonego – koryto recyrkulacji zewnętrznej 

• Osad zagęszczony – koniec taśmy zagęszczacza mechanicznego 

 

 Próby te zostaną przesłane do laboratorium Zamawiającego. Oferent zleci wykonanie 

badań laboratorium zamawiającego (na fomularzu zlecenia, przed rozpoczęciem testów) 

oraz upoważni to laboratorium do przesłania kopii wyników Kierownikowi Działu Eksploatacji 

Oczyszczalni Ścieków. 

Badania w laboratorium będą obejmowały: 

- nadawa osadu – stężenie suchej masy osadu w nadawie [kgsm / m3], 

- osad zagęszczony – procentowa zawartość suchej masy w osadzie zagęszczonym [% s.m.], 

 

Do obliczeń wykorzystane zostaną wskazania  z przepływomierzy urządzenia.  

 

Koszt badania laboratoryjnego wynosi 120,00 zł netto: 

badania: suchej masy osadu w nadawie, suchej masy w osadzie zagęszczonym 
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Cena jednostkowa badania wynosi 60 zł netto; dwa badania – 2x60 zł = 120 zł netto  

parametry pracy prasy oraz wyniki pomiarów zostaną wpisane do protokołu z 

przeprowadzonego testu w skali technicznej wraz z wynikami badań przeprowadzonych 

przez laboratorium. Protokół z przeprowadzonego testu w skali technicznej musi być 

podpisany przez upoważnionego Przedstawiciela Oferenta oraz Kierownika Działu 

Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków, a wyniki badań laboratoryjnych przez Kierownika Działu 

Kontroli i Jakości Wody i Ścieków. Do oceny oferty zostaną wykorzystane wartości średnie z 

wyników badań laboratoryjnych. 

 


