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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 (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na usługę pn.:  

„Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Bielawie”  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/7/2019 

 

 

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. Zamawiający: 

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

1.2. Definicje 

Przedmiot zamówienia – oznacza modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków 

w Bielawie 

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 usługę, 

złożyła ofertę i zawarła umowę.  

PZP – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843); 

KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) 

2. Opis Projektu 

2.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje modernizację mieszadła osadu, firmy Halberg, typu MFSB3, 

zainstalowanego w komorze fermentacyjnej z rurą wznoszącą na Oczyszczalni ścieków w Bielawie. Zakres 

tych zmian został opisany w pkt 2.3. 

Celem modernizacji mieszadła jest zwiększenie jego wydajności z 550 m3/h do 700 m3/h 

2.2. Charakterystyka istniejącego mieszadła. 

1) Producent: HALBERG Maschinenbau GmbH (grupa Sterling Fluid Systems). 

2) Typ: MFSB3. 

3) Mieszadło pionowe zainstalowane w komorze fermentacyjnej z rurą wznoszącą na oczyszczalni ścieków 

komunalnych. 

4) Czas pracy: 15 lat,  

5) Stan techniczny: 

Awaria mieszadła: bardzo głośna praca oraz nadmierne wibracje mieszadła wykluczające dalszą 

eksploatacje, które mogą wskazywać m.in. na: 

• zużycie mechaniczne górnego i dolnego wirnika mieszadła, 

• duże szczeliny między powierzchniami uszczelniającymi, 

• wyeksploatowane wkładki sprzęgła, 

oraz 

• obecność białej teflonowej tarczy uszczelniającej, 

• zły stan wspornika silnika oraz kratek i filtra odpowietrzającego, 

• zły stan pompy smaru oraz przewodów doprowadzających smar, 

• zły stan okablowania czujników temperatury PT100, 

• nieznany stan łożysk wirników, wału napędowego, silnika oraz innych elementów mieszadła. 

2.3. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia opisany poniżej będzie wykonywany na podstawie dokumentacji technicznej 

opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

1) Demontaż mieszadła z Wydzielonej Komory Fermentacyjnej oraz przygotowanie do transportu. 

2) Zabezpieczenie dźwigu do demontażu i montażu mieszadła. 

3) Zabezpieczenie ramy transportowej do transportu mieszadła. 
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4) Załadunek i transport mieszadła z oczyszczalni ścieków w Bielawie przy ul. Ceglanej 2 do miejsca 

modernizacji. 

5) Rozmontowanie mieszadła i sprawdzenie szczegółowego stanu technicznego wszystkich części 

mieszadła, w szczególności silnika napędowego, wału (osiowość i wyważenie). Stan techniczny każdej 

z części oraz proponowane do modernizacji materiały i urządzenia należy szczegółowo przedstawić 

w dokumentacji technicznej. Szczegółowy zakres prac zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą po przedstawieniu stanu technicznego wszystkich części, w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania kompletnej dokumentacji technicznej). 

6) Prace modernizacyjne – należy przeprowadzić remont generalny i przywrócić mieszadło do stanu „jak 

nowe”. Zestawienie najważniejszych czynności: 

6.1)   Czyszczenie wszystkich części, piaskowanie, pokrycie podkładem, 

6.2)  Wymiana górnego wirnika mieszadła MFS 3 wykonanego ze stali St 52-2, w łopatkami 

ze stali odpornej na ścieranie na nowy, 

6.3) Wymiana dolnego wirnika mieszadła MFS 3 wykonanego ze stali St 52-2, w łopatkami 

ze stali odpornej na ścieranie na nowy, 

6.4) Regulacja szczeliny pomiędzy powierzchniami uszczelniającymi do wartości nominalnej 1-

2 mm, 

6.5) Wymiana sprzęgła N-Eupex A125 na nowe, 

6.6) Wymiana na nowe wszystkich gumowych uszczelnień statycznych, 

6.7) Wymiana białej tarczy uszczelniającej na czarną tarczę teflonową zgodną z przepisami do 

zastosowania w strefie EX, 

6.8) Przywrócenie powłok malarskich na wsporniku mieszadła, 

6.9) Montaż dwóch nowych korków 2’’, 

6.10) Montaż dwóch filtrów odpowietrzających, 

6.11) Montaż kratek zabezpieczających na wsporniku mieszadła, 

6.12) Wymiana pompy smaru Woerner ATEX Ex II 2g T3 for Ex – Zone 1 na nową, 

6.13) Montaż nowych przewodów doprowadzających smar wykonanych ze stali stopowej 1.4571, 

6.14) Montaż układu do pomiaru temperatury łożysk w szafie sterującej, montaż 2 nowych 

czujników temperatury PT100 do monitorowania temperatury systemu łożyskowania, wraz 

z skrzynką przyłączeniowa i okablowaniem (zgodnie z wymaganiami ATEX), 

6.15) Regeneracja silnika napędowego z wymianą na nowe łożysk silnikowych, 

6.16) Wymiana wału mieszadła na nowy, 

6.17) Wymiana dysku defleksyjnego mieszadła wykonanego z żeliwa GG25 na nowy, 

6.18) Montaż nowych tulei wału, 

6.19) Montaż i wyważenie statyczne i dynamiczne zespołu wirującego, 

6.20) Planowanie i naprawa powierzchni gniazd łożyskowych, 

6.21) Wymiana dolnego i górnego łożyska mieszadła na nowe. 

7) Transport mieszadła z miejsca modernizacji do oczyszczalni ścieków w Bielawie przy ul. Ceglanej 2. 

8) Montaż, uruchomienie i rozruch mieszadła w WKFz wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej, 

AKPiA i ich ewentualną przebudowę. 

9) Uzyskanie certyfikatu ATEX 

2.4. Żądane efekty modernizacji mieszadła osadu 

1) Osiągnięcie wydajności mieszadła 700 m3/h, 

2) Zmodernizowane mieszadło ma być przygotowane pracy ciągłej: 24 h/d, 365 d/rok. 

3) Zmodernizowane mieszadło ma być przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Ex) 

zgodnie z dyrektywą ATEX 

4) Dostosowanie mieszadła do wymogów gwarancyjnych. 

5) Uzyskanie certyfikatu ATEX 

2.5. Inne wymagania 

1) Prowadzenie prac przez Wykonawcę nie może zakłócać pracy oczyszczalni ścieków. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

 

Usługa pn.: „Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Bielawie”  

4 z 5 

2) W zakresie zadania jest również włączenie i dostosowanie mieszadła do istniejącego układu AKPiA (wraz 

z wizualizacją w Dyspozytorni) oczyszczalni ścieków w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3) W zakres zamówienia wchodzi także sprawdzenie odciągów mocujących rurę centralną i ich ewentualna 

korekta. 

Uwaga: Czyszczenie wnętrza WKFz zostanie wykonane przez Zamawiającego.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 

zadania. 

5) Po zakończeniu modernizacji należy przekazać 3 egz. kompletnej dokumentacji modernizowanego 

mieszadła wraz z przebudowanymi układami elektrycznymi i AKPiA oraz certyfikatem ATEX. 

6) Do modernizacji należy wykorzystać materiały nowe, pochodzące od producenta mieszadła lub jego 

autoryzowanych dostawców. Wskazane przez Zamawiającego wymagania materiałowe należy traktować 

jako minimalne. 

7) Mieszadło jako całość, a także każdy z jego elementów składowych musi być przystosowane do 

warunków, w jakich będzie pracować: wnętrze komory fermentacyjnej, w kontakcie z osadami 

ściekowymi i biogazem (głównie metanem) – musi być odporne na korozję i być w wykonaniu 

przeciwwybuchowym (Ex). 

8) Zamawiający zaleca, aby przed przystąpieniem do procedury przetargowej potencjalny Wykonawca 

dokonał wizji lokalnej planowanych prac oraz zapoznał się z warunkami lokalizacyjnym obiektów których 

obejmuje przedmiot zamówienia. 

9) Zamawiający wymaga aby osoby zatrudnione przez Wykonawcę do wykonania prac posiadały stosowne 

uprawnienia odnośnie montażu i eksploatacji obiektów przedmiotu zamówienia. 

10) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi, opisy techniczne, 

schematy i inne dokumenty, 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. 

11) Wykonawca w ramach rozruchu mieszadła m.in. obowiązkowo przeszkoli wskazany przez 

Zamawiającego personel w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia, pozwalający na 

samodzielne korzystanie i eksploatację w zakresie, do którego jest przeznaczony. 

3. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi za wady 

1) Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze od 2 do 5 lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na bezawaryjną 

pracę całości mieszadła, liczonych od dnia następnego po dacie odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia.  

2) Gwarancji podlegają wszystkie elementy stanowiące przedmiot zamówienia, w tym wady materiałowe 

i wady w robociźnie. 

3) W przypadku wystąpienia usterek w przedmiocie zamówienia Wykonawca w okresie gwarancji 

zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek podlegających gwarancji. 

4) Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia. 

5) Wykonawca zapewnia, że przystąpi do usuwania wady w ciągu 2 dni roboczych, a naprawa zostanie 

wykonana w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części 

zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni, od daty zgłoszenia usterki. 

Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie 

określonym powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich 

usunięcie. 

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

7) Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

8) Przy drugim (i każdym następnym) uszkodzeniu elementu przedmiotu zamówienia w okresie 

gwarancyjnym lub przy braku możliwości jego naprawy w terminie określonym w ppkt 5) nastąpi wymiana 

tego elementu przedmiotu zamówienia, lub tworzącego funkcjonalną całość zespołu części, na fabrycznie 

nowy wolny od wad w terminie określonym w ppkt 5). 
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Zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, nowy element przedmiotu zamówienia, lub tworzący 

funkcjonalną całość nowy zespół części, będzie dostarczony z pełnym okresem gwarancji. 

9) W przypadku wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, której nie będzie można naprawić w miejscu 

użytkowania przedmiotu zamówienia, demontaż, montaż i transport urządzenia lub jego zespołu do 

siedziby autoryzowanego serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego 

Wykonawca wykona na własny koszt. 

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

Wykonawcę o jej usunięciu.  

11) 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 8) i 9).  

12) Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 

13) Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał przeglądy okresowe mieszadła (zgodnie z DTR) oraz 

dostarczał materiały eksploatacyjne (w tym smar). W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

Zamawiającego, przeglądy okresowe mogą być realizowane przez podmioty trzecie. 

14) W celu udzielenia gwarancji Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiającego: 

14.1) ograniczenia okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, 

14.2) dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych, 

14.3) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie dodatkowymi 

kosztami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, a także zawierać dodatkowych 

warunków współpracy z Wykonawcą, 

14.4) warunków dotyczących innych płatnych działań nieujętych we wszystkich częściach Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

15) Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminach, o których mowa w pkt 5, to Zamawiający 
może usunąć wadę samodzielnie lub zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy – 
wykonawstwo zastępcze. W takiej sytuacji Zamawiający refakturuje poniesione koszty na Wykonawcę. 

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

do i po naprawie w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca.  

17) 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. 

18) 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. 

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

eksploatacyjnych nie powodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi. 

20) Zmiany adaptacyjne przedmiotu zamówienia dokonane przez Zamawiającego w porozumieniu i za zgodą 

Wykonawcy, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie powodują utraty ani ograniczenia 

uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi.  

21) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości dodatkowego 

wyposażenia lub dalszej modernizacji mieszadła.  


