
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

nr postępowania 23/WOŚ-3/07/13 

   

1. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, działając w oparciu  

o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową, zapraszają do złożenia ofert  

w przetargu nieograniczonym na zadanie: 
 

„Dostawa i montaż separatora – płuczki piasku na Oczyszczalni Ścieków w Dębicy” 

 
2. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż  na Oczyszczalni Ścieków w Dębicy instalacji do oddzielania 

piasku z pulpy piaskowej, odbieranej z piaskownika, wypłukiwanie zanieczyszczeń zawartych w pulpie, transport 

odseparowanego piasku do kontenera.  

 
2.1. Separator – płuczka piasku ma być wykonana zgodnie z poniższą specyfikacją: 

1. wszystkie elementy separatora-płuczki piasku mające kontakt ze ściekami/piaskiem (za wyjątkiem 

armatury, łożysk, napędów itp.) należy wykonać ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 1.4301, 

poddanej w całości powierzchniowej obróbce chemicznej (trawienie w kąpieli kwaśniej) tzw. pasywacja 

metodą zanurzeniową. 

2. maksymalne obciążenie piaskiem nie mniej niż 1000 kg/h; 

3. wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową 8 l/s; 

4. gwarantowana redukcja części organicznych do poziomu ≤ 3 % strat przy prażeniu; 

5. efektywność separacji 95 % dla uziarnienia: ≥ 0,2 mm; 

6. transporter ślimakowy wałowy wykonany ze stali nie gorszej niż wg DIN 1.4301, dwustronnie 

łożyskowany; stopień ochrony silnika nie mniej niż IP 65; 

7. miernik ciśnienia hydrostatycznego pulpy piaskowej uruchamiający separator piasku (nie dopuszcza się 

uruchamiania separatora włącznikiem czasowym);  

8. separacja i płukanie piasku muszą odbywać się w jednym urządzeniu; 

9. rozdzielone odprowadzenie związków organicznych i wody popłucznej; 

10. zabezpieczenie urządzenia przed przemarzaniem - 25 °C; 

11. należy uwzględnić istniejący fundament separatora i istniejące rurociągi w obrębie separatora oraz 

wykonanie robót montażowych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami  

i normami. Maksymalna przerwa w pracy separatora od poniedziałku do piątku.  

12. posiadać certyfikat spełnienia warunków normy jakościowej ISO 9001, 

13. usunięcie usterki w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia   

14. Wykonawca, w ramach realizowanego zamówienia, dokona szkolenia w zakresie obsługi, przeglądów  

i konserwacji urządzeń i instalacji do separacji piasku wskazanych przez Zamawiającego pracowników 

obsługi oczyszczalni ścieków w liczbie nie większej niż 8 osób. Przeszkolonym osobom Zamawiający 

wystawi imienne certyfikaty przeszkolenia; 

15. dokonanie uruchomienia oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim, w wersji papierowej oraz 

elektronicznej na płycie CD; 

16. udzielenia gwarancji na 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia i podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru; 

17. dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej zamontowanego separatora w języku polskim, 

w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej m.in.: opis techniczny urządzenia z uwzględnieniem 

parametrów silników, rodzaju materiałów z których wykonane zostało urządzenia, wraz z rysunkiem 

urządzenia oraz z podaniem nazwy dostawcy. 

18. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi dwa wyniki badań z akredytowanego 

laboratorium, które umożliwią klasyfikacje piasku oraz potwierdzą zgodność wymogów 

technologicznych. Próbki do badań zostaną pobrane w obecności Zamawiającego. 

 
2.2. Szafa zasilająco-sterownicza ma być wykonana zgodnie z poniższą specyfikacją: 

1. sterowanie pracą urządzenia oparte na sterowniku         

444555...222555...222111000000---999   Roboty budowlane w zakresie oczyszczanie ścieków  

444555...222555...222222000000---000    Wyposażenie oczyszczalni ścieków 



2. ekran sterowniczy ciekłokrystaliczny, wyłącznik, przycisk bezpieczeństwa, wyłącznik przeciążeniowy, 

bezpieczniki, przekaźniki; 

3. możliwość przyłączenia dodatkowego, zewnętrznego sygnalizatora pracy; 

4. dodatkowe styki sygnalizacyjne dla przekazania sygnałów o pracy lub awarii poszczególnych 

elementów urządzenia; 

5. zgodny z norami UVV i VDH; 

6. stopień zabezpieczenia ochrony silnika IP55; 

7. panel sterujący jest wykonany ze stali nierdzewnej i ogrzewany wewnątrz oraz wyposażony w 

termostat. Zapobiega to tworzeniu kondensatu z pary wodnej i osadzaniu na elementach elektrycznych. 

 

3. Termin realizacji całości zamówienia:          do 16.12.2013r. 
 

4. Opis sposobu obliczenia ceny. 
4.1 Za wykonanie zakresu prac Oferent winien przedstawić cenę netto i brutto , wraz z  należytym podatkiem 

VAT. 

4.2. Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi wg warunków 

określonych w załączonej umowie. 

4.3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. 
 

5. Opis wszelkich innych niż cena kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty. 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  

w § 7 regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich 

Sp. z o.o., a to: 

 posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania prac opisanych w przedmiocie zamówienia lub przedstawią pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia  

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 8 regulaminu udzielania zamówień 

związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy; 

5.2. Informacje dotyczące postępowania: 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 
6. Sposób przygotowania oferty. 
6.1 Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który 

przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

6.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

6.3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej specyfikacji. 

6.4. Oferta winna obejmować całość zamówienia jak określono w pkt. 2. 

6.5. Oferta musi być napisana czytelnie oraz podpisana, a wszystkie strony oferty – w tym wszystkie     

załączniki – muszą być parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta. 

6.6. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie  wynika ono z ustawy lub innych dołączonych do oferty 

dokumentów, winno być dołączone do oferty. 

6.7. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę. 

6.8. W przypadku gdy Oferent jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna 

być potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę podpisującą ofertę. 

6.9. Oferent zamieści ofertę wraz z załącznikami w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, które: 

- będą zaadresowane na Zamawiającego na adres podany w pkt. 1; 

- będą posiadać oznaczenia: 



„Dostawa i montaż separatora – płuczki piasku 
 na Oczyszczalni Ścieków w Dębicy” 

Nie otwierać przed 11.09.2013r.  godz. 1010 

Poza w/w oznaczeniami koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres Oferenta celem 

umożliwienia jej odesłania w przypadku stwierdzenia złożenia po terminie. 

6.10.  Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Oferent nie może wycofać złożonej oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w jej 

treści po upływie terminu składania ofert . 

6.11.  Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 7 niniejszej specyfikacji. 

6.12.  Oferta oraz załączone do niej dokumenty nie podlegają zwrotowi po jej otwarciu. 

6.13.  Strony oferty winne być połączone w sposób trwały. 

6.14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 

udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy 

Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się 

aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

6.14.1. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

6.14.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 

zawiązana co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy powiększony o okres, rękojmi lub 

gwarancji, przedłożona w określonym terminie. 

 

7. Dokumenty wymagane w ofercie.  
7.1 Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 1); 

7.2. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik do 

niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2). 

7.3. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3); 

7.4. Oświadczenie Oferenta, że akceptuje warunki projektu umowy (załącznik nr 4); 

7.5. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca winien przedłożyć co najmniej dwie opinie/referencje od dwóch różnych 

użytkowników – eksploatatorów oczyszczalni ścieków, którzy użytkują minimum 12 miesięcy 

dostarczone i zamontowane urządzenie separatora – płuczki piasku. Załączone dokumenty powinny 

potwierdzać, że dostarczone i zamontowane urządzenie działa bez zastrzeżeń. Zrealizowane dostawy 

winny być zakończone przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert. Wykaz opinii stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 5); 

7.6. Wykaz parametrów podstawowych urządzenia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 

7.7. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej WOŚ podpisane przez Kierownika obiektu. Wykonawca 

zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej (załącznik nr 8); 

7.8. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę oraz pozostałe dokumenty, jeżeli jej umocowanie nie 

wynika z dokumentów rejestrowych firmy; 

7.9. Polisy lub równoważnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

7.10. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7.11. Stosownie do treści § 2 pkt. 2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument 

lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  



7.12. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium – w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej 

oryginał dokumentu lub kopię: potwierdzone za zgodność z oryginałem, w innych dopuszczalnych 

formach – oryginał dokumentu. 

Uwaga: 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie  

(np. kopia dokumentu nie potwierdzona urzędowo, notarialnie lub przez osobę podpisującą ofertę) 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 
8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1 Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 200,00 zł  

(słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100). 

8.2 Wadium może być wniesione w następujących formach 

- pieniądzu 

- poręczeniach bankowych 

- gwarancjach bankowych 

- gwarancjach ubezpieczeniowych 

Wadium w formie pieniężnej wnosi się przelewem na konto Zamawiającego: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Racławickich 35 

BANK PEKAO S.A. o/ Dębica    nr   08 1240 4807 1111 0010 2298 2842 

8.3 Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:  

1/ upłynął termin związania ofertą, 

2/ zawarto umowę w sprawie zamówienia, 

      3/ Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 

8.4 Zamawiający dokonuje niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy 

1/ który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, 

2/ który został wykluczony z postępowania, 

3/ którego oferta została odrzucona. 

8.5 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego  

w przypadku gdy: 

1/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

2/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

8.6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Oferent w odpowiedzi na wezwanie nie złożył 

wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. 7, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie. 

 

9. Termin związania ofertą. 
Oferty pozostają ważne przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 

 

10. Miejsce składania i otwarcia ofert. 
10.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w: 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
39-200 Dębica  ul. Kosynierów Racławickich 35 pok. nr  1   Sekretariat 

w terminie do:    11.09.2013r. godz. 1000 

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone 

Oferentom nie otwarte. 

10.2  Zamawiający otworzy koperty z ofertami  w obecności Oferentów którzy zechcą przybyć w dniu 

11.09.2013r.  o godz. 1010 do siedziby Zamawiającego tj. w Budynku Administracyjnym pok. nr 19 
 
11. Kryteria oceny oferty. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

  - cena oferty    100    % 

 
12. Zasady oceny kryteriów. 

Kryteria wyboru Oferenta oceniane będą według następujących zasad: 

cena – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100, pozostałe oferty zostaną  

przeliczone według poniższego wzoru: 



 

    najniższa oferowana cena 

C=    
 

 x 100 pkt. 
 

   cena ocenianej oferty 

 

Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę na realizację 

        przedmiotowego zamówienia. 

 

13. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert. 
13.1  Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Oferentów i ceny ofertowe oraz inne 

szczegóły, które uzna za istotne. 

13.2   W toku dokonywania badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

13.3  Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy 

bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 

 

14. Informacja o wyborze oferty i formalnościach w celu zawarcia umowy. 
14.1.  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich jego uczestników. W zawiadomieniu 

wysłanym do Oferenta którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

14.2.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą: 

- dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty; 

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 

odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu  - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. W przypadku 

Wykonawcy, który ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

- w sytuacji, gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie - 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

15. Istotne dla stron postanowienia. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, podano we wzorze umowy, 

stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 

 

16. Informacja o przewidywanych zmianach zawartej umowy. 
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynikła z okoliczności opisanych w § 46 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień związanych  

z działalnością sektorową, a w szczególności zmiany terminu realizacji; warunkiem takiej zmiany jest 

wystąpienie obiektywnych przyczyn technologicznych wynikających z potrzeby zapewnienia ciągłości 

procesu oczyszczania ścieków lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających porwadzenie prac, 

których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji niniejszego zamówienia. 

 

 
17. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji. 

17.1.  Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

17.2.  Zamawiający odpowie na pytanie Oferenta i prześle treść wyjaśnień wszystkim Oferentom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie na 

mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. W razie konieczności (dużej liczby pytań) Zamawiający 

zorganizuje spotkanie wyjaśniające w Budynku Administracyjnym przy ul. Kosynierów Racławickich 35. 

17.3.  Uprawnieni do bezpośredniego kontaktu z oferentami: 



- inż. Janusz Mitek    –  Kierownik Oczyszczalni Ścieków          (14)  670 - 68 - 23 
- mgr inż. Monika Stec  –  Kierownik Działu Technicznego          (14)  670 - 68 - 16 

 

18. Wykaz  załączników. 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków;  

  opłat oraz składek na  ubezpieczenie; 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o akceptacji warunków projektu umowy; 

Załącznik nr 5 - wykaz opinii;    

Załącznik nr 6 - wykaz parametrów podstawowych urządzenia; 

Załącznik nr 7 - projekt umowy. 

Załącznik nr 8  - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej 

Załącznik nr 9  -  wykaz części szybko zużywających się – niniejszy załącznik jest składany po   

wyborze Wykonawcy  wraz z kompletem dokumentów do popisania umowy,  

  nie należy go załączać do oferty. 

 

 

 

 

Dębica, 02.09.2013r.    ……………………………… 


