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Załącznik nr 5 – Opis oferowanych urządzeń.  
 

  
Zamówienie na: 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DĘBICY 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  L.dz. IS.6218/2018 

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200 Dębica 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   
   

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy” oświadczam/my, że przy realizacji przedmiotu 
zamówienia zastosujemy urządzenia przedstawione w załączonej tabeli. Potwierdzamy, że w pełni zaznajomiliśmy się z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i zobowiązujemy się do dostawy poszczególnych urządzeń o parametrach technicznych określonych w STWIORB oraz dokumentacji 
projektowej. Przedstawione typy i marki oferowanych urządzeń zawarte w poniższej tabeli mają charakter ostateczny i nie będą przez nas zastępowane innymi urządzeniami na 
etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, że przedstawione marki i typy oferowanych urządzeń nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 
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Lp. Nazwa urządzenia Obiekt 
Wymagane cechy 

techniczne i 
jakościowe 

Oferowane parametry/cechy 
techniczne i jakościowe, w 

tym Moc znamionowa 
Typ Producent 

1 Krata rzadka o prześwicie 50 mm Komora kraty rzadkiej ST-06.01 
      

2 Pompy ścieków Pompownia główna ścieków ST-06.01 
      

3 
Kraty gęste 

 o perforacji 6 mm 
Budynek krat gęstych 

schodkowych 
ST-06.01 

      

4 Prasopłuczka skratek 
Budynek krat gęstych 

schodkowych 
ST-06.01 

      

5 Zgarniacze piasku Piaskowniki poziome ST-06.01 
      

6 Separator-płuczka piasku Piaskowniki poziome ST-06.01 
      

7 Zgarniacze osadu Osadniki wstępne ST-06.01 
      

8 
System napowietrzania 
drobnopęcherzykowego 

Bloki biologiczne ST-06.01 
      

9 Mieszadła i pompomieszadła Bloki biologiczne ST-06.01 
      

10 Zgarniacze osadu Osadniki wtórne ST-06.01 
      

11 Filtr samoczyszczący 
Pompownia wody 
technologicznej 

ST-06.01 
      

12 Układ pomiarowy ścieków oczyszczonych Punkt pomiaru ścieków ST-13 
      

Uwagi ogólne: 
• do poszczególnych oferowanych urządzeń wymienionych w tabeli należy dołączyć karty katalogowe, dokumentację techniczno-ruchową lub inne dowolne dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają wymagania STWIORB oraz dokumentacji projektowej; 
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• wymaga się aby oferowane urządzenia nie były urządzeniami testowymi ani prototypowymi; Wykonawca przy wyborze urządzenia powinien brać pod uwagę, że na 
życzenie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w wymaganej formie (zdjęcia instalacji i urządzeń, opis techniczny, adresy, dane kontaktowe) 
niezbędnych danych potwierdzających fizyczne funkcjonowanie i działanie poszczególnych urządzeń na komunalnych oczyszczalniach ścieków; 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania przez Wykonawcę opisów technicznych oferowanych urządzeń / instalacji; 
• w przypadku rozbieżności technicznych pomiędzy STWIOB, a projektem budowlanym/wykonawczym, a minimalnymi parametrami technicznymi określonymi w wykazie 

urządzeń kluczowych wyższość ma STWIORB; 
• użyte w STWOIRB lub w dokumentacji projektowej nazwy wyrobów, materiałów lub elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z danym producentem nie 

mają na celu preferowania danego wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – 
parametry techniczne zgodne ze STWIORB lub równoważne; 

• Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń/materiałów równoważnych w takim zakresie i w taki sposób aby spełniały wymagania opisane w pkt. X ppkt 1 OPZ. 
 Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust. 5 UPzp; 
• Niespełnienie któregokolwiek wymogu cech technicznych i jakościowych skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

PODPIS: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

      
      
 
 

 


