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Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, 

współfinansowany ze środków Funduszu Spójności 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 25 a, 58-200 Dzierżoniów 

faks +48 74 832 37 05 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ) 

 

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na zadanie pn.: 

„Modernizacja komory denitryfikacyjnej w zakresie zastosowania nowoczesnego 

systemu mieszania ścieków i osadu czynnego, za pomocą 4 wolnoobrotowych 

mieszadeł zanurzeniowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie” przewidziane do 

realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków 

Funduszu Spójności. 

Wszystkie nazwy własne, które zostały użyte w SIWZ (we wszystkich jej częściach), 

stanowią tylko określenie standardu i Wykonawcy nie mogą sugerować się, że tyczą 

oczekiwanego przedmiotu zamówienia. Typy i nazwy producentów są więc wyłącznie 

podane przykładowo, a Wykonawca ma przyjąć, że Zamawiający oczekuje spełnienia cech 

technicznych i jakościowych zawartych w OPZ. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga 

złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 
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1. Informacje podstawowe 

1.1. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: 

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do oczyszczalni ścieków w Bielawie, ul. Ceglana 3, 

58-260 Bielawa 

1.2. Zamawiający: 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów 

1.3. Definicje 

Przedmiot zamówienia – oznacza dostawę, montaż i uruchomienie 4 wolnoobrotowych mieszadeł 

zanurzeniowych dostosowanych do istniejącej konstrukcji nośnej w komorze denitryfikacyjnej na 

oczyszczalni ścieków w Bielawie, przewidzianych do realizacji w ramach projektu pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap 

I” 

Projekt – oznacza projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin 

powiatu dzierżoniowskiego- etap I” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.  

Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

Wykonawca– oznacza, w rozumieniu ustawy Pzp, osobę fizyczną, prawną albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiegała się o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę, złożyła ofertę i zawarła umowę.  

PZP – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami); 

KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 

poz. 121) 

2. Opis Projektu 

2.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 4 wolnoobrotowych 

mieszadeł zanurzeniowych dostosowanych do istniejącej konstrukcji nośnej w komorze 

denitryfikacyjnej na oczyszczalni ścieków w Bielawie o następujących parametrach: 

L.p. Parametr 
Opis techniczny minimalnych 
parametrów jakościowych 

I. Mieszadło zanurzalne  

1. Obroty nominalne wirnika 34 obr/min 

2. średnica wirnika 2500 mm 

3. 
Wirnik śmigłowy dwułopatowy laminatowy (żywica epoksydowa 
wzmacniana włóknem szklanym) 

tak 

4. nominalna moc silnika 4,0 kW 

5. Czynna moc silnika  3,7 kW 

6. wydajność 10,56 m
3
/s 

7. Silnik elektryczny 3/400V/50Hz 

8. przekładnia planetarna tak 

9. masa bez sań około 230 kg 

10. czujnik szczelności tak 

11. Kabel zasilający 10 mb 

12. moduł kontrolno-sterujący tak 

13. 
Uszczelnienie wału wolnoobrotowego mechaniczne czołowe 
pojedyncze SiC/SiC 

tak 
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14. Pozostałe uszczelnienia urządzenia FKM80 

15. 
Korpus mieszadła żeliwny zabezpieczony syntetyczną powłoką 
antykorozyjną 

tak 

16. 
Korpus przekładni żeliwny zabezpieczony syntetyczną powłoką 
antykorozyjną 

tak 

17. Mieszadło wyposażone w czujnik zawilgocenia komory olejowej tak 

18. Mieszadło wyposażone w moduł kontrolno-sterujący ME-2 tak 

19. 
Mieszadło wyposażone w bimetalowy czujnik temperatury 
uzwojeń silnika  

tak 

20. Stopień ochrony IP68 

21. Klasa izolacji F 

22. Materiał wału wolnoobrotowego 1.4057 

23. Uchwyt mieszadła Stal 1.4301 

24. Mocowanie wirnika śmigłowego za pomocą wielowypustu tak 

25. Sanie mieszadła dla konstrukcji nośnej  dostosować 

 

Mieszadła należy dostosować do istniejącej konstrukcji nośnej (jak dla mieszadeł typu MT100-

250/35/5,5 obecnie zamontowanych w komorze denitryfikacyjnej)!  

Mieszadła należy podłączyć do istniejących szafek elektrycznych. 

UWAGA: 

W Załączniku do Formularza oferty należy uzupełnić Tabelę oceny technicznej o dane oferowanego 

przedmiotu zamówienia, które jednoznacznie potwierdzą minimalne wymagania Zamawiającego 

opisane powyżej. W tabeli oceny technicznej zaoferowane cechy techniczne parametrów należy 

podać dokładnie w formie liczbowej/opisowej – w szczególności w przypadkach gdy parametr podany 

jest w formie do wyboru, przedziału wartości, wartości minimalnej lub maksymalnej. 

2.2. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

1) Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi przedmiot zamówienia na terenie 

oczyszczalni ścieków w Bielawie. 

2) Przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny 

od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta. 

3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, deklaracje zgodności, 

instrukcję obsługi, opisy techniczne, schematy i inne dokumenty, które otrzyma od 

producenta przedmiotu zamówienia dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej 

eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu 

naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych. 

Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. 

4) Wykonawca przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel (do 25 osób) w zakresie 

obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia, pozwalającym na samodzielne korzystanie 

z urządzeń i ich eksploatację w zakresie do którego są przeznaczone. 

3. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi za wady 

1) Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia następnego po dacie 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wszystkie elementy dostawy będą objęte 

takim samym okresem gwarancji. 

2) W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie zamówienia Wykonawca w okresie 

gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek podlegających gwarancji. 

3) Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia lub, 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, w serwisie. 
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4) Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu 2 dni roboczych, 

a naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi 

konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni, od 

daty zgłoszenia usterki. 

5) Zgłoszenie usterki może nastąpić telefonicznie, pocztą elektroniczną, faxem lub pisemnie. 

6) Przy drugim (i każdym następnym) uszkodzeniu elementu przedmiotu zamówienia 

w okresie gwarancyjnym lub przy braku możliwości jego naprawy w terminie określonym 

w ppkt 4) nastąpi wymiana tego elementu przedmiotu zamówienia, lub tworzącego 

funkcjonalną całość zespołu części, na fabrycznie nowy wolny od wad w terminie 

określonym w ppkt 4). 

Zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, nowy element przedmiotu zamówienia, 

lub tworzący funkcjonalną całość nowy zespół części, będzie dostarczony z pełnym 

okresem gwarancji, wynikającym ze złożonej przez siebie oferty. 

7) W przypadku wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, której nie będzie można naprawić 

w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia, demontaż, montaż i transport urządzenia 

do miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego Wykonawca wykona na 

własny koszt. 

8) Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu 

przez Wykonawcę o jej usunięciu.  

9) Bieg terminu rękojmi rozpocznie się od dnia następnego po dacie odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. Rękojmia wygaśnie tego samego dnia, w którym zakończy się 

termin gwarancji określony w ppkt. 1), z uwzględnieniem ewentualnego przedłużenia 

okresu gwarancji wynikającego z ppkt 6).  

10) W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie 

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 

11) Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 

wad, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub 

rękojmi. 

12) Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym będą realizowane przez Wykonawcę. 

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, przeglądy okresowe mogą być 

realizowane przez podmioty trzecie. 

13) Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę nie będzie mógł zawierać 

następujących warunków: 

a) ograniczeń okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów 

eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu), 

b) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie 

dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą przedmiotu zamówienia, a także 

zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą, 

c) dotyczących innych płatnych działań nieujętych we wszystkich częściach Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

14) Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego przedmiotu 

zamówienia do i po naprawie w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca.  

15) W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci 

uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu – w szczególności 

zawartej Umowy – istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. 
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16) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przedmiotowych warunków gwarancji 

przez producenta, w przypadku gdy producent wystawi również dokument gwarancyjny. 

17) Montaż przez Zamawiającego, lub podmiot działający na zlecenie Zamawiającego, 

na przedmiocie zamówienia elementów dodatkowych, w tym w szczególności tabliczek 

i nalepek, nie może być traktowany jako ingerencja w przedmiot umowy – w szczególności 

nie może prowadzić do utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji 

lub rękojmi. 

18) Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów 

eksploatacyjnych nie powodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających 

z gwarancji i rękojmi. 


