Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest stała dostawa podchlorynu sodu – dezynfekanta w ilości
8000kg oraz oraz wodnego roztworu chlorku poliglinu PAX 18 – koagulantu w ilości 8000kg
- przeznaczonych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Zawadzkiego 7 przy Miejskim Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o., ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło. Dostawy sukcesywne na
telefoniczne/mailowe zgłoszenie, transportem Wykonawcy. Dostawa obejmuje również
przepompowanie zamawianych produktów do zbiorników Zamawiającego.
Wymagania jakim powininny odpowiadać zamawiane produkty
Podchloryn sodu
Wygląd zewnętrzny: żółta, żółto-zielona ciecz
Wzór sumaryczny: NaClO
Stężenie: min. 12%
Numer CAS: 7681-52-9
Numer WE: 231-668-3
Termin przydatności – min. 30 dni w okresie letnim i min. 90 dni w okresie zimowym
Dostawa jednorazowa około 800kg

Kemira PAX 18 - wodny roztwór chlorku poliglinu
Wygląd zewnętrzny: jasnożółta ciecz
Zawartość glinu (Al3+): 8,7 - 9,3%
Zawartość tlenku glinu ( Al2O3): 16,4 - 17,6%
Zawartość chlorków: 19,0 - 23,0%
Zasadowość: 38,0 - 44,0%
pH : 0,8 - 1,2
Gęstość w 20°C: 1350 – 1390kg/m3
Dostawa jednorazowa około 800kg

Od wykonawcy wymagamy aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej.
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Wykonanie przedmiotu umowy
Wielkość dostawy: 8000kg podchlorynu sodu i 8000kg wodnego roztworu PAX 18 w
okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Sukcesywna dostawa w partiach po około
800kg na telefoniczne/mailowe zgłoszenie, najpóźniej trzy dni po zgłoszeniu. Dostawa
obejmuje również przepompowanie zamawianych produktów do zbiorników Zamawiającego.
Każdorazowa dostawa musi być potwierdzona świadectwem jakości wystawionym
przez producenta i dotyczącym bieżącej partii produktu. Wykonawca dostarczy też kartę
charakterystyki substancji szkodliwej po każdorazowej aktualizacji.
Określone powyżej ilości są ilościami szacunkowymi, które w okresie realizacji
umowy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy,
jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. Z tego tytułu Wykonawca
nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych.
Zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości zamawianych produktów określonych
powyżej nie uprawnia Wykonawcy do zmiany ceny jednostkowej, wynikającej ze złożonej
oferty.
Rozliczenie będzie następować w oparciu o cenę jednostkową oraz faktyczną ilość
dostarczonych produktów, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po
każdorazowej dostawie towaru.

