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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.: 

„Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek 

zintegrowanej z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków  

w Dzierżoniowie”, 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 Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 

144, 58-200 Dzierżoniów 

1.2. Zamawiający: 

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

1.3. Definicje 

Przedmiot zamówienia – oznacza dostawę, montaż oraz uruchomienie zespołu urządzeń do 

płukania, odwadniania i rozdrabniania skratek jako integralnego układu współpracującego z 

istniejącą kratą mechaniczną schodkową firmy MEVA zainstalowaną na oczyszczalni ścieków w 

Dzierżoniowie, przewidzianą 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 oraz uruchomienie zespołu 

urządzeń do płukania, odwadniania i rozdrabniania skratek jako integralnego układu 

współpracującego z istniejącą kratą mechaniczną schodkową firmy MEVA zainstalowaną na 

oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. Opis wymaganego zespołu urządzeń płukania, 

odwadniania i rozdrabniania skratek opisano w pkt 2.3. 

2.2. Opis stanu istniejącego 

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, realizowanej w ramach projektu pn. 

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

I” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, wykonany został, obok istniejącego, nowy 

ciąg technologiczny obejmujący m.in. mechaniczną kratę schodkową wraz z instalacją do 

płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek. W celu uzyskania pełnego efektu 

ekologicznego, jakim jest: zmniejszenie ilości wytworzonego odpadu (skratek), redukcja 

wymywalnej substancji organicznej, jak również zmniejszenie uciążliwości zapachowej odpadu i 

uzyskanie odpadu bezpiecznego dla środowiska, konieczne jest wyposażenie również istniejącej 

mechanicznej kraty schodkowej w instalację do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania 

skratek. 

Obecnie instalacja separacji skratek składa się z kraty mechanicznej schodkowej typu RSM 20-

105-6 MONOSCREEN o prześwicie 6 mm współpracującej z prasą tłokową MEVA RAM PRESS. 

Skratki zatrzymywane na kracie podawane są stopniowo przez zespół prętów do góry, aż do 

osiągnięcia przez skratki poziomu maksymalnego gdzie następuje ich zrzut do kosza 

zasypowego prasy tłokowej. Prasa tłokowa MEVA RAM PRESS o napędzie hydraulicznym 

przeznaczona jest do odwadniania skratek nasączonych ściekami. Odwadnianie skratek 
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zachodzi jednocześnie z ich transportem poprzez system rur dołączonych do wylotu prasy. 

Odwodnione skratki odprowadzane są do kontenera na skratki.  

Odwodnione skratki wywożone są na wydzieloną część poletka na terenie oczyszczalni. 

2.3. Opis wymaganego zespołu urządzeń płukania, odwadniania i rozdrabniania skratek 

Skratki odseparowane na istniejącej kracie MEVA RSM20-105-6 zrzucane będą do prasopłuczki 

zainstalowanej bezpośrednio pod wylotem z kraty. Następnie wypłukane i odwodnione skratki 

poprzez krótkie orurowanie kolanowe trafią do przenośnika odwadniająco – rozdrabniającego. 

Wypłukane, odwodnione i rozdrobnione skratki z przenośnika odwadniająco – rozdrabniającego 

trafią do kontenera umieszczonego obok. Na połączeniu prasopłuczki i przenośnika 

odwadniająco – rozdrabniającego następować będzie częściowe rozdrobnienie wypłukanych i 

odwodnionych skratek.  

 

2.4. Specyfikacja i parametry wymaganych urządzeń 

2.4.1. Prasa śrubowa z płukaniem skratek  

Parametry: 

- długość całkowita  2269 mm, 

- wysokość     333 mm, 

- średnica spirali    200 mm, 

- kosz zasypowy      231x1000 mm, 

- wydajność       maks.1,5 m
3
/h, 

- moc silnika           min. 4,0 kW, 

- pobór wody płuczącej maks. 40 l/min. 

- prasa śrubowa przystosowana do pracy w warunkach ujemnych temperatur do – 20
o
C, 

przewody grzewcze samoregulujące, na nich wełna mineralna grub. 5 cm umieszczona pod 

płaszczem ochronnym prasy, 

- płaszcz ochronny   stal nierdzewna 0H18N9, 

- wykonanie materiałowe urządzeń, orurowania, płaszcza ochronnego – stal nierdzewna AISI304 

(PN 0H18N9), 

- wykładzina pod spiralę w prasie śrubowej z płukaniem - pręty z trudnościeralnej stali o twardości 

min. 500HB, 

- wykonanie materiałowe spirali prasopłuczki – stal specjalna, konstrukcyjna, wysokoodporna na 

ścieranie np. ST 52.3, 

- w pełni automatyczny, bez ręcznej obsługi. 

2.4.2. Przenośnik odwadniająco – rozdrabniający  

Parametry: 

- długość całkowita  4788 mm, 

- nachylenie        ok. 45
0
, 

- średnica spirali    200 mm, 

- wydajność        min. 1,5 m
3
/h, 

- moc silnika        maks. 2,2 kW, 

- odwadnianie   w kolanie przez dociśnięcie skratek do spirali podajnika, 

- rozdrabnianie  po płukaniu i odwodnieniu, przy wejściu do podajnika, 

- urządzenie    stal nierdzewna 0H18N9, 

- płaszcz ochronny   stal nierdzewna 0H18N9, 

- wykonanie spirali przenośnika - stal specjalna, konstrukcyjna, wysokoodporna na ścieranie np. 

ST 52.3, 

- konstrukcja przenośnika – dwusekcyjna spirala o zmiennym skoku, pierwsza sekcja (spirala 

wałowa) w strefie dociskania skratek, druga sekcja (spirala bezwałowa) w strefie transportowej, 

- wykładzina pod spiralę -  pręty z trudnościeralnej stali o twardości min. 500HB, 

- przystosowane do pracy w warunkach ujemnych temperatur do – 20
o
C, przewody grzewcze 

samoregulujące długości 20 m o mocy ogrzewania 360 W, na nich wełna mineralna grubości 5 

cm umieszczona pod płaszczem ochronnym,  
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- w pełni automatyczny. 

2.4.3. Szafka sterownicza  

Szafka sterownicza dla kompleksowej instalacji składającej się z: istniejącej kraty mechanicznej 

oraz nowych urządzeń tj.: prasy śrubowej z płukaniem skratek, przenośnika odwadniająco – 

rozdrabniającego: 

- ilość     1 szt. 

- materiał   stal nierdzewna. 

- sterownik AKPiA kompleksowego zespołu urządzeń (istniejąca krata, nowa prasa śrubowa z 

płukaniem skratek, przenośnika odwadniająco – rozdrabniającego):  wyposażony w interfejs 

PROFIBUS DP, 

- szafka sterownika wyposażona w 2 dławiki kablowe do kabli sieci PROFIBUS DP 

(dz=10...12mm) 

- szafka przystosowana do pracy w warunkach ujemnych temperatur do – 20
o
C, ogrzewana 

grzałką elektryczną o mocy ok. 150 W.  

    

2.5. Wymagania technologiczne zespołu 

- redukcja masy skratek: 70-80%, 

- zawartość suchej masy skratek: 45-55%.   

- całość zespołu urządzeń płukania, odwadniania i rozdrabniania skratek pod względem układu 

mechanicznego, technologicznego, elektrycznego, sterowniczego (AKPiA) musi być dostosowana 

do współpracy z istniejącym układem wchodzącym w skład istniejącej kraty mechanicznej 

schodkowej typu MEVA RSM 20-105-6, praca w pełni automatyczna, 

- urządzenia muszą być przystosowane do pracy w warunkach ujemnych temperatur (warunki 

zimowe). 

 

Wykonanie zasilania elektroenergetycznego i sterowania układu jest w gestii Wykonawcy, a 

ponadto w zakres zadania wchodzi również demontaż istniejących urządzeń tj. prasy tłokowej wraz 

z instalacjami i orurowaniem.  

Wykonanie instalacji doprowadzającej wodę do urządzeń do płukania jest po stronie 

Zamawiającego.  

Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie pochodzące od jednego 

producenta/dostawcy ze znakami firmowymi producenta. Pochodzenie i kompletność urządzenia 

należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Urządzenia dostarczone przez różnych 

producentów, a następnie składane przez wykonawcę, urządzenie wykonane jako jednostkowe 

przez wykonawcę, czy podwykonawcę nie będzie dopuszczone do zamontowania i użycia na 

oczyszczalni.  

W kosztach zakupu należy ująć również kwoty na przeprowadzenie rozruchu i szkolenia załogi 

(ok. 25 osób).  

W kosztach wykonawcy należy ująć rozładunek urządzeń, udział w montażu przy użyciu dźwigu, 

dostarczenie mediów potrzebnych do przeprowadzenia rozruchu itd. 

Przed odbiorem końcowym należy wykonać próby sprawdzające parametry urządzeń i 

wyposażenia oraz efekty usuwania skratek i ich odwadniania i przedstawić odpowiednie 

protokoły.  

Zakres dostawy obejmuje również: 

 Transport loco oczyszczalnia, kompletny montaż urządzenia,  

 okablowanie urządzeń do szafki rozdzielczej, z przygotowaniem i wystawieniem wszystkich 

możliwych sygnałów ze sterownika w celu ich przekazywania do centralnej dyspozytorni, 

 podłączenie do zaworów na wodociągu wężyków zasilających w wodę praskę  

i ocieplenie tych odcinków aż do zaworków wlotowych przy prasce.  
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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. 

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, 
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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. 

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. 

 


