
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i utylizacji nieczystości płynnych  

podczas imprezy 6. Gdańsk Maraton. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 

I. usługę kompleksową, która obejmuje: 
 

 1) usługę podstawową - odbiór i utylizacja nieczystości płynnych, wytworzonych przez  

  zawodników imprezy 6. Gdańsk Maraton, biorących kąpiel po zakończonej imprezie, 
 

 2) usługi pomocnicze: 

  a) najem 2 szt. kontenerów prysznicowych (każdy zawierający 14 kabin prysznicowych) wraz 

   ze zbiornikiem na ścieki o pojemności nie mniejszej niż 28 000 litrów i dyżurem pojazdu  

   asenizacyjnego min.8 m3. Kontenery będą ustawiono obok siebie w odległości około 3 metry 

między kontenerami. 

  b) transport, 

  c) rozładunek i załadunek,  

  d) instalację i podłączenie do sieci wod.-kan., elektrycznej, 

  e) dyżur techniczny 
 

II. usługi dodatkowe: najem, montaż i demontaż ogrodzenia wraz z plandeką. 
 

Lokalizacja: ul Jana Pawła II (parking) 
 

Wymagania: 
 

1) Minimalna ilość kabin prysznicowych w każdym z kontenerów – 14. Wejście do każdej  

 kabiny prysznicowej z zewnątrz kontenera, wejścia ułożone wzdłuż długiej ściany  

 kontenera. 

2) Wymiary: dł. max 6,1m, szer. max 3m dla pojedynczego kontenera 

3) Do każdego kontenera ma być podłączone osobne urządzenie grzewcze wraz z paliwem,  

 zapewniające ciągłą dostawę ciepłej wody w kontenerach prysznicowych. Paliwo  

 zapewnia Wykonawca. 

4) Do kontenerów ma być podłączony zbiornik na szambo o pojemności nie mniejszej niż 28 000  

 litrów, odbierający ścieki z kontenerów. Instalację przesyłającą ścieki z kontenerów do zbiornika  

 zapewnia Wykonawca. Wywóz szamba po zakończeniu wynajmu zapewnia Wykonawca. 

5) Zamawiający zapewnia przyłącze do bieżącej wody w odległości 10 metrów od miejsca  

 usytuowania kontenerów. 

6) Wykonawca przed instalacją kontenerów dokona wizji lokalnej podłączeń oraz miejsca  

 montażu kontenerów. 

7) Prysznice będą użytkowane w dniu 10.04.2022 w godzinach 10:00-15:00 

8) Wykonawca zapewni dyżur techniczny 2 osób podczas rozruchu i pracy pryszniców w dniu  

 10.04.2022 w godzinach 7.30-15:00 

9) Zamawiający zapewnia prąd, oraz bieżącą wodę. 

10) Wykonawca zapewni dyżur pojazdu asenizacyjnego w dniu 10.04.2022 w godzinach  

  7.30-15:00 który na bieżąco w sytuacji zapełnienia zbiorników będzie je opróżniał 

  i wywoził ścieki. 

11) Wykonawca po zakończeniu funkcjonowania pryszniców zutylizuje ścieki. 

12) Wykonawca zapewni (najem, montaż i demontaż) wysokie wygrodzenie ażurowe wraz z 

plandeką o długości 55 mb, które odgrodzi zaplecze zawierające urządzenia grzewcze oraz 

zbiorniki na czystą wodę.  

13) Kontenery wraz z dostawą i odbiorem. Lokalizacja: Gdańsk, w terminie 05.04. – 11.04.2022.  
 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla urządzeń użytych podczas imprezy 6. Gdańsk Maraton, 

dokumentów/atestów świadczących o trudno palności. 


