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Znak sprawy : GR-341/1/2020  
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „uPzp” 
lub „ustawą Pzp” (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) tj. poniżej 428.000 EURO  
 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

[SIWZ] 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 
 
 

„Dostawa, montaż, uruchomienie linii  
do odwadniania osadów z prasą ślimakową  

dla oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający: „Górna Raba” Sp. z o.o. 

  ul. Krakowska 27 e 
  34-730 Mszana Dolna  
  NIP 6811802943 
  REGON 356267546 

Zatwierdzono w dniu 17.06.2020 r. 
 

Aneta Brzezińska 
Prokurent „GÓRNA RABA” Sp. z o.o.
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1. INFORMACJE OGÓLNE  
1.1 Dokumentacja przetargowa składa się z następujących elementów: 
 
1.1.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
1.1.2 Załączniki od nr 1 do nr 5  
 
 
 
1.2 Informacja o przetargu zamieszczona została: 
 
1.2.1 Strona internetowa Zamawiającego: www.gornaraba.pl 

 
1.2.3    Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 
 
1.3 Zasady ogólne: 
 
1.3.1 Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę, montaż, uruchomienie linii do 

odwadniania osadów z prasą ślimakową dla oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej             
w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ. 

 
1.3.2 Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w celu zapoznania się                                

z pomieszczeniem w którym zostanie zamontowana prasa.  
 
1.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferta wariantowa 

winna zapewnić efekt technologiczny pracy urządzenia co najmniej taki, jak opisany w 
niniejszej specyfikacji.  
 

1.3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
1.3.5 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem               
o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w ustawie Pzp. Wnioski należy 
kierować na adres Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej 
SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 
zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
treści SIWZ na zasadach i w terminach określonych w ustawie Pzp. 

 
1.3.6 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
1.3.7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może 
nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku 
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana 
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wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich 
wiążąca. 

 
1.3.8 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 
 

1.3.8.1 Zamawiający – „Górna Raba” Sp. z o.o. 
 

1.3.8.2 Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 
Zamówienia. 

 
1.3.8.3 SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
1.3.8.4 Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ 
 
1.3.8.5 Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszej Specyfikacji. 
 
1.3.8.6 Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 
1.3.9 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określony został  

           w niniejszej specyfikacji.  
 
1.3.10 Roboty objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa, warunkami 
technicznymi i uzgodnieniami oraz decyzjami wydanymi dla przedmiotowej inwestycji. 

 
1.3.11 Wymaga się, by Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat wykonał zamówienie o podobnej 

wielkości (nie mniejszej niż 500 000 zł lub większej) dla komunalnej oczyszczalni ścieków 
na terenie Polski. 
 

1.3.12 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w każdym czasie bez 
podania przyczyny. 

 
1.3.13 Dane Zamawiającego: 
 

Zamawiający:  
„Górna Raba” Sp. z o.o. 

  ul. Krakowska 27 e 
  34-730 Mszana Dolna  
  NIP 6811802943 
  REGON 356267546 
  Tel. : 18 33 10 324, 18 33 12 348  

Fax:   18 33 12 349 
  e-mail : biuro@gornaraba.pl 
 
1.3.14 Korespondencja :   
            W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem     
             postępowania umieszczonym na stronie tytułowej SIWZ.  
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) : 42996900-3 Urządzenia do obróbki osadów 
 
2.1 Opis przedmiotu zamówienia:  
 
2.1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, montaż mechaniczny i elektryczny oraz 

rozruch technologiczny zakończony uzyskaniem wymaganego efektu technologicznego 
kompletnej instalacji do odwadniania osadów ściekowych, po stabilizacji tlenowej, 
powstających na oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej.  Początkowa zawartość suchej 
masy w osadach uwodnionych: 0,8 % - 1,5 %. 

2.1.2 Instalacja do odwadniania osadów jest przeznaczona do pracy i powinna zagwarantować 
optymalną eksploatację i optymalne efekty odwodnienia dla wydajności hydraulicznej 8,0 
m3/h i/lub wydajności masowej 160 kg s.m./h, odpowiednio do stężenia suchej masy                     
w osadach kierowanych na prasę filtracyjną (tzw. wydajność nominalna/robocza). 

2.1.3 Z uwagi na słabą stabilizację osadów i powolne oddawanie wody, wydajność 
robocza/nominalna prasy nie może przekraczać 50% - 60 %  maksymalnej przepustowości 
prasy ślimakowej odniesionej do maksymalnej liczby obrotów ślimaka. Oznacza to, że 
maksymalna przepustowość prasy ślimakowej przy maksymalnej prędkości obrotowej 
ślimaka nie może być mniejsza niż  odpowiednio 16 m3/h i 320 kg s.m./h.  

2.1.4 Linia do odwadniania osadów winna być przystosowana do pracy w systemie ciągłym 24 
h/d w pełnym systemie automatyki, tj. uwzględniać opcję automatycznego startu                           
i wyłączenia oraz automatyczną regulację dawki polielektrolitu do zmiennego przepływu 
osadów. W tym celu pompy podające osad rzadki oraz roztwór polimeru winne mieć 
wydajność regulowaną przetwornikami częstotliwości, a instalacja winna być wyposażona 
co najmniej w mierniki przepływu osadów i roztworu polielektrolitu. 

2.1.5 Miejsce montażu: 

Do wykonania inwestycji zostanie wykorzystany istniejący budynek do odwadniania 
osadów zlokalizowany na oczyszczalni ścieków Mszanie Dolnej, ul. Krakowska 27e, przy 
czym szafa sterownicza powinna być zamontowana w innym pomieszczeniu niż linia 
odwadniająca. Dotychczasowe zużyte urządzenia linii odwadniającej zostaną przez 
Wykonawcę zdemontowane. Przygotowanie pomieszczenia od strony budowlanej do 
montażu urządzeń nowej linii odwadniającej pozostaje po stronie Wykonawcy.  Podczas 
demontażu istniejącej linii do odwadniania osadu, montażu oraz rozruchu nowego 
urządzenia oczyszczalnia ścieków musi pracować w trybie normalnym, a Wykonawca musi 
zapewnić odwadnianie osadu w tym  czasie. Koszt odwadniania zastępczego winien być 
wliczony w przedstawionej ofercie.  

2.1.6 Przy realizacji zamówienia należy zachować istniejący układ pracy. Odwodniony placek 
filtracyjny winien być wyprowadzony do istniejącego układu transportu osadów 
odwodnionych. Wykonawca w ramach przygotowywania oferty jest zobowiązany dokonać 
wizji lokalnej, wymierzyć na swoją odpowiedzialność pomieszczenia przeznaczone pod 
montaż nowej linii odwadniającej i wraz z ofertą przedstawić Zamawiającemu koncepcyjne 
rysunki przedstawiające lokalizację i układ pracy oferowanej instalacji. Przy 
opracowywaniu koncepcji Wykonawca  jest zobowiązany uwzględnić zarówno zewnętrzne, 
jak i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, niezbędną przestrzeń obsługową, a także ewentualne 
niezbędne do obsługi i serwisowania oferowanych pras urządzenia pomocnicze. Roboty 
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niezbędne takie jak renowacja ścian i posadzek, wymiana stolarki, instalacja oświetleniowa, 
gniazda zewnętrzne, wentylacja pomieszczeń, badania i pomiary instalacji elektrycznej po 
wykonaniu prac itd. są również objęte zakresem zadania. Podłączenie linii do mediów 
wykona własnym kosztem i staraniem Wykonawca.  

2.1.7 Zamawiający nie przewiduje montażu, ani korzystania z jakichkolwiek urządzeń 
dźwignicowych do serwisowania prasy, w związku z czym nie dopuszcza możliwości 
zastosowania pras ślimakowych, których serwisowanie wymaga wyjmowania ślimaka                   
z kosza filtracyjnego. Oznacza to, że oferowana prasa ślimakowa musi mieć dzielony kosz 
filtracyjny. 

2.1.8 Efekt technologiczny / ekologiczny:  

Podstawowym wskaźnikiem efektu technologicznego / ekologicznego dostarczonej linii do 
odwadniania osadów będzie zawartość suchej masy w placku filtracyjnym. Zamawiający 
wymaga uzyskania min. 23% suchej masy w placku filtracyjnym.   
Zużycie polielektrolitów w przeliczeniu na substancję aktywną: max. od 8 do 14 g/kg s.m. 
Zamawiający nie dopuszcza dozowania do odwadniania osadów żadnych kolagulantów 
nieorganicznych (np. PIX) za wyjątkiem polielektrolitów polimerowych. 
 

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Instalacja do odwadniania osadów winna być kompletna, tj. składać się z dwóch pomp 
nadawy (podających) pracujących w układzie naprzemiennym o wydajności regulowanej 
płynnie w zakresie do 16 m3/h, dwukomorowej stacji do przygotowania i dozowania 
polielektrolitów przystosowanej do zarabiania polielektrolitów ciekłych o pojemności każdej 
z komór nie mniejszej niż 500 l i wydajności zarabianego roztworu polimeru 1000 l/h, 
pionowego zbiornika z mieszadłem do stabilizacji kłaczków osadu przed podaniem do prasy 
ślimakowej (flokulatora) oraz szafy sterowniczej i wszystkich niezbędnych do 
automatycznej pracy instalacji urządzeń kontrolno-pomiarowych i regulacyjnych. 
Minimalne wymagane parametry techniczne poszczególnych urządzeń podano poniżej.  
Dopuszczalna maksymalna prędkość obrotowa ślimaka prasy: 1 obr./min.  
Pod pojęciem prasy ślimakowej Zamawiający rozumie urządzenie o niżej opisanej budowie 
i działaniu: 
Urządzenie składające się z zamkniętej (hermetycznej) obudowy, wyposażonej w otwory 
rewizyjne z otwieranymi pokrywami, umożliwiającymi łatwy dostęp do wszystkich 
elementów urządzenia oraz obserwacji i kontroli przebiegu procesu odwadniania podczas 
pracy urządzenia. Zasadniczym elementem prasy, na którym następuje rozdział fazy ciekłej 
od stałej  będzie wykonany z blachy ze stali nierdzewnej cylindryczny kosz sitowy z sitem 
gęstym o otworach o przekroju okrągłym o min. 3 różnych rozmiarach oczek: największej    
w strefie zagęszczania, pośredniej w strefie wstępnego odwadniania i najmniejszej w strefie 
wysokociśnieniowej przed zrzutem odwodnionego placka filtracyjnego. 
Kosz sitowy winien się składać z dzielonych, łatwych do demontażu segmentów w celu 
umożliwienia samodzielnej wymiany uszczelnienia ślimaka przez obsługę oczyszczalni bez 
konieczności wyjmowania ślimaka z urządzenia, a także wymiany poszczególnych 
elementów sita gęstego bez konieczności wymiany całego kosza. Kosz winien być dzielony 
na rozłączne elementy w płaszczyźnie poziomej i pionowej na co najmniej 4 segmenty. 
Wszystkie połączenia poszczególnych segmentów blach kosza filtracyjnego muszą być 
rozłączne. Nie dopuszcza się monolitycznej konstrukcji spawanej. 

Zaleca się, by celem podniesienia stopnia odwodnienia osadów na wylocie placka 
filtracyjnego z prasy ślimakowej znajdował się pneumatycznie dociskany stożek tworzący 
tzw. strefę wysokociśnieniową, gwarantujący wyciśnięcie z osadów całej wolnej wody. 
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Płukanie kosza sitowego prasy filtracyjnej winno się odbywać automatycznie, przy czym 
proces płukania nie może powodować przerywania podawania osadów do prasy i procesu 
odwadniania, a system napędowy urządzenia płuczącego winien być całkowicie oddzielony 
od strefy mokrej urządzenia. 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania tzw. pras ślimakowo-talerzowych lub dyskowych, 
a także innych urządzeń odwadniających o szczelinowych otworach filtracyjnych z uwagi na 
gorszą jakość filtratu i większe wtórne obciążenie oczyszczalni ścieków zawracaną 
zawiesiną. 

 

2.3 Budowa urządzeń wchodzących w skład instalacji do odwadniania osadów oraz ich wymagane 
minimalne parametry techniczne: 

2.3.1 Prasa ślimakowa 

• Obudowa hermetyzująca, zamykająca jednostkę odwadniającą 
Jednostka odwadniająca  zamknięta w obudowie hermetyzującej z  otworami rewizyjnymi 
(pokrywami) po obu stronach prasy, umożliwiającymi kontrolę procesu odwadniania, bieżącą 
obsługę i konserwację ze swobodnym dostępem do każdej strefy kosza sitowego, a także zrzutu 
osadów.  

• Jednostka odwadniająca 
Jednostka odwadniająca winna się składać ze ślimaka o przekroju stożka oraz stabilnego, 
dwuwarstwowego kosza filtracyjnego z otworami o przekroju okrągłym, różnej średnicy i gęstości 
oczek. Poszczególne warstwy kosza w wykonaniu rozłącznym – każda warstwa  dzielona na 
segmenty zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej w sposób umożliwiający prosty 
demontaż i dostęp do ślimaka bez konieczności wyjmowania go z prasy. Sito gęste, na którym 
następuje rozdział faz winno posiadać min. trzy strefy odwadniania, każda strefa o różnym 
przekroju oczek:  strefę zagęszczania, strefę wstępnego odwadniania i strefę wysokociśnieniową. 
Strefa wysokociśnieniowa winna być dodatkowo wzmocniona płaszczem zewnętrznym                        
o budowie pozostawiającej max. wolnej powierzchni filtracji. 
Dodatkowym walorem prasy winien być przesuwny stożek dociskowy - umieszczony w strefie 
wysokociśnieniowej przed zrzutem osadów - o sile docisku regulowanej poprzez ciśnienie 
pneumatyczne, dający możliwość regulacji  stopnia odwodnienia placka filtracyjnego, aż do 
wyciśnięcia z odwadnianych osadów całej zawartej w nich wolnej wody. 
Z uwagi  na ograniczoną powierzchnię pomieszczenia prasy, obsługa oczyszczalni musi mieć 
zagwarantowany dostęp do ślimaka i jego uszczelnienia poprzez demontaż poszczególnych 
segmentów sita bez konieczności wyjmowania ślimaka z prasy. Ponadto musi mieć możliwość 
wymiany poszczególnych segmentów sita gęstego bez konieczności wymiany  całej jednostki 
odwadniającej. Wymagany jest podział na co najmniej 4 segmenty. 
Zamawiający winien mieć zagwarantowany podczas pracy dostęp do każdej ze stref 
odwadniających maszyny, bez konieczności korzystania z podestu obsługowego/drabiny, aż do 
zrzutu osadów włącznie. Wymaga zatem, by prasa ślimakowa pracowała w układzie poziomym 
• Napęd ślimaka 
Ślimak napędzany motoreduktorem, prędkość obrotowa regulowana przetwornikiem 
częstotliwości poprzez panel operacyjny. Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa:                        
1 obr/min. 
• Zrzut placka filtracyjnego 

Zrzut placka ciągły poprzez króciec zrzutowy do przenośnika ślimakowego, bezwałowego. 
W najniżej położonym punkcie przenośnika ślimakowego należy zamontować instalację                     
z zaworem odcinającym umożliwiającą odprowadzenie nieodwodnionego osadu na początek 
układu. 
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• Odprowadzenie filtratu i wody popłucznej 
Z dołu wanny zbierającej filtrat i wodę z płukania sita do kanalizacji wewnętrznej pomieszczenia. 
• Płukanie 

Płukanie jednostki odwadniającej i wewnętrznej powierzchni  ścian obudowy automatyczne. 
System czyszczący winien umożliwi ć płukanie prasy bez konieczności przerywania procesu 
odwadniania. Napęd systemu płuczącego winien być całkowicie odizolowany od części mokrej 
prasy. 

• Części podlegające naturalnemu zużyciu 
Prasa ślimakowa winna odznaczać się solidną i trwałą konstrukcją (trwałość obliczeniowa min. 15 
lat) odporną na odkształcenia mechaniczne i ścieranie. Jedynymi elementami w całym urządzeniu 
określanym przez producenta jako część podlegająca naturalnemu zużyciu winno być 
uszczelnienie ślimaka (wymagana trwałość min. 5.000 h) oraz segmenty sita gęstego (wymagana 
trwałość min. 50.000 h). 
• Wymagane parametry techniczne 

Napęd ślimaka:       nie więcej niż 3,0 kW 
Wolna powierzchnia filtracji jednostki odwadniającej:  nie mniej niż 1,20 m2 
Prędkość obrotowa ślimaka: regulowana przetwornikiem 

częstotliwości w zakresie od 0,1 do max. 
1,0 obrotów/min. 

Zużycie wody do płukania:     nie więcej niż 350  l na cykl płukania 

Wykonanie materiałowe: 
Płaszcz zewnętrzny:    stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza 
Sito gęste:      stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza 
Elementy montażowe:    stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza 
Wszystkie części mające kontakt z osadami :  stal nierdzewna 1.4301 lub PEHD 
Obudowa:       stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza 

Wymiary gabarytowe prasy ślimakowej z uwagi na montaż urządzenia na dotychczasowym 
stanowisku prasy taśmowej MONOBELT nie większe niż : długość z napędem  5,7 (m) x  
szerokość 1,3  (m) x wysokość 1,76 (m). Wysokość urządzenia winna umożliwi ć obsługę prasy              
z poziomu podłogi. 

Prasa ślimakowa dostarczana w komplecie z kompresorem, dobranym odpowiednio do potrzeb 
siłowników pneumatycznych prasy. 

 
2.3.2 Flokulator 

Reaktor mieszający, służący do dobrego wymieszania i stabilizacji skłaczkowanego pod 
działaniem polielektrolitu osadu przed podaniem do prasy filtracyjnej. Wykonany jako zamknięty 
zbiornik pionowy o regulowanym nadciśnieniu i energii mieszania. Wyposażony w mieszadło                 
o regulowanej przetwornikiem częstotliwości prędkości obrotowej pionowy.   

Wykonanie materiałowe:   całość ze stali nierdzewnej 1.4301 lub lepszej 
Pojemność:    nie mniej niż 500 l 

 
2.3.3 Przepływomierz osadu rzadkiego 

Przepływomierz indukcyjny elektromagnetyczny, w wykonaniu odpowiednim do medium jakim 
są osady rzadkie o zawartości  s.m.  1 - 4%  
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2.3.4 Przepływomierz mierzący zużycie polimeru 

Przepływomierz indukcyjny elektromagnetyczny, w wykonaniu odpowiednim do medium jakim 
jest roztwór polimeru. 

 
2.3.5 Pompa nadawy (1 + 1 stand by) 

Pompa ślimakowa przeznaczona do podawania osadu rzadkiego do prasy filtracyjnej. Wydajność 
regulowana przetwornikiem częstotliwości. Pompa z zabezpieczeniem przed suchobiegiem                   
i nadciśnieniem. 

Wydajność:   3,0 do 16,0 m3/h 
Moc nominalna:   3,0 kW 

Uszczelnienie wału: mechaniczne 
Materiał wirnika:   1.2436 utw. 
Materiał statora:   Perbunan lub równoważny 

  
 2.3.6 Stacja przygotowania polielektrolitów  

W pełni automatyczna dwukomorowa stacja do przygotowania roztworu polielektrolitów                    
z produktów handlowych w postaci emulsji z czasem dojrzewania na poziomie min. 30 min. 
Automatyczna kontrola stężenia zarabianego roztworu i czasu dojrzewania zarobionego 
roztworu. 
Możliwość zarabiania  roztworów polimeru o stężeniach  w granicach od 0,1 do 0,5%.  
Elementy składowe: 
-  dwie komory (zarobowa i magazynowa)  wykonane z PPH lub stali kwasoodpornej                      

o pojemności min. 500 l każda, z uwagi na oszczędność miejsca w pomieszczeniu prasy                                                    
w układzie pionowym (jedna na drugiej) 

-  1 szt. mieszadło elektryczne w komorze zarobowej, wały i łopatki mieszające ze stali 
szlachetnej nie gorszej niż 1.4571  

- sondy poziomu w komorze zarobowej i magazynowej 
-  komplet niezbędnej armatury, przyłączy, zaworów, króćców, itd. 
-      komplet niezbędnej armatury, przyłączy, zaworów, króćców umożliwiający płukanie 

instalacji doprowadzającej polielektrolit do stacji przygotowania plioelektrolitu  
-  własna skrzynka przyłączeniowa 
-  pompa ślimakowa podająca polimer emulsyjny z opakowania handlowego, wydajność min. 

30 l/h, moc silnika max. 0,37 kW 
 

2.3.7 Pompa dozująca roztwór polimeru 

Pompa ślimakowa przeznaczona do dozowania przygotowanego w stacji roztwarzania 
polielektrolitów gotowego roztworu polimeru o stężeniu od 0,1 do 0,5 %. 
Wydajność regulowana  przez przetwornik częstotliwości.  
Pompa z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i nadciśnieniem. 

Wydajność:    0,2 do 1,6 m3/h 
Moc nominalna:   1,5 kW 

Uszczelnienie wału:  mechaniczne 
Materiał wirnika:   1.4571. 
Materiał statora:   Viton lub równoważny  
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2.3.8 Podajnik ślimakowy do odbioru osadu odwodnionego 

Podajnik ślimakowy bezwałowy, wznoszący o długości i nachyleniu odpowiednim do 
wyprowadzenia osadu spod prasy*) 

Typ koryta:  min. U230 
Króciec wlotowy:  1 szt. – dopasowany do zrzutu osadu z prasy ślimakowej 
Króciec wylotowy: 1 szt. min. 260 x 260 mm 
Szerokość koryta:  min. 230 mm 
Grubość ścianki koryta: min. 2,5 mm 
Typ napędu:  pchający 
Długość i układ pracy: odpowiedni do transportu osadów do istniejącego systemu    

                                                podajników 

Wykonanie materiałowe: 
Koryto, pokrywa, podpory, króćce wlotowe/wylotowe: stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza 
Wykładzina:  PEHD 
Spirala:    stal specjalistyczna, o podwyższonej odporności na zużycie 

 
*) Długość podajnika, kąt nachylenia oraz podpory wg obliczeń i własnych rozwiązań 

konstrukcyjnych Wykonawcy 
 

2.3.9 Szafa zasilająco-sterownicza 

Szafa zasilająco-sterownicza dla całej linii do odwadniania osadów włącznie z podajnikiem, 
zawierająca wszystkie niezbędne elementy zabezpieczające i sterownicze.  
Ok. 20% wolnej powierzchni do ewentualnej rozbudowy o inne elementy. 
Stopień ochrony min. IP 54.  
Obsługa poprzez ciekłokrystaliczny panel dotykowy min. SIEMENS TFT-Display 7” lub 
większy. Sterownik SIEMENS Simatic S7-1200 lub równoważny. 

Wymagane elementy wyposażenia: 
- Wyłącznik główny zasilania. 
- Wyłącznik awaryjny. 
- Przełącznik trybu pracy instalacji Automatyka – 0 – Tryb ręczny 
- Podświetlane  przycisk i Start/Stop oraz przycisk do kwitowania  zakłóceń 
- Wewnętrzne oświetlenie szafy oraz gniazdo serwisowe 
- Ogrzewanie szafy / wentylacja włącznie z termostatem automatycznie utrzymującym          
     właściwą temperaturę w szafie sterowniczej 
- Napięcie w obwodach sterowania 24 V DC 
- Złącze teleserwisowe umożliwiające stałą łączność on-line z serwisem producenta  
     prasy, zdalną diagnozę zakłóceń oraz bieżące korekty programu sterującego na  
     żądanie Zamawiającego. 

 
2.4 Wymagania dodatkowe: 

2.4.1 Każdy z Wykonawców winien zapoznać się z miejscem montażu przedmiotu zamówienia 
oraz układem komunikacyjnym oczyszczalni i wraz z ofertą przedłożyć rysunek koncepcyjny 
przedstawiający lokalizację i układ pracy urządzeń linii do odwadniania osadów. 

 

2.4.2 Termin realizacji zamówienia obejmujący dostawę, montaż i rozruch technologiczny nie może 
być dłuższy niż 20 tygodni od daty podpisania umowy, w tym: 
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a) dostawa urządzeń: do 16 tygodni, 

b) montaż mechaniczny i elektryczny: do 2 tygodni, 

c) rozruch technologiczny i uzyskanie gwarantowanych efektów odwadniania: do  2 tygodni. 

 

2.4.3 Wykonawca będzie zobowiązany do przebadania na własny koszt osadów oraz wskazania 
Zamawiającemu właściwych polielektrolitów, gwarantujących osiągnięcie wymaganego efektu 
ekologicznego.  

 

2.4.4 Każdy z Wykonawców jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na cały przedmiot 
umowy nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od daty przekazania Zamawiającemu zmontowanej i 
uruchomionej instalacji do odwadniania osadów. Uruchomienie winno być połączone ze 
szkoleniem personelu obsługowego i zakończyć się uzyskaniem wymaganego efektu 
ekologicznego. 

 

2.4.5 Zamawiający jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do zdiagnozowania przyczyny i 
usunięcia zgłaszanych podczas okresu gwarancji usterek nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od 
otrzymania zgłoszenia. Usterki będą usuwane w najkrótszym z uwagi na uwarunkowania 
techniczne terminie, jednak  nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. 

 

2.5 Wykaz dokumentów technicznych, jakie należy dołączyć do oferty celem wykazania, że 
oferowane urządzenia spełniają wymagania SIWZ oraz nadają się do zabudowy                              
w istniejącym budynku odwadniania osadów bez konieczności przebudowy i przeróbek 
budowlanych: 

2.5.1 Rysunek koncepcyjny przedstawiający lokalizację oferowanych urządzeń                                    
w pomieszczeniach budynku odwadniania osadów. 

  
2.5.2 Rysunek techniczny  prasy ślimakowej, flokulatora oraz stacji przygotowania 

polielektrolitów.  
 
2.5.3 Szczegółowy opis oferowanych urządzeń i ich parametry techniczne.  
 
2.5.4 Inne dokumenty potwierdzające w sposób jednoznaczny, że oferowane urządzenia spełniają  

wymagania SIWZ. 
 

2.6 Oferowana prasa ślimakowa nie może być urządzeniem prototypowym i musi być należycie 
sprawdzona w eksploatacji w warunkach oczyszczalni ścieków i na osadach ściekowych. W tym 
celu  Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do swojej oferty pełną listę referencyjną, obejmującą 
urządzenia odwadniające osady ściekowe, a także przedłożyć co najmniej dwa pisma referencyjne 
od ich użytkowników, potwierdzające należytą pracę pras ślimakowych oferowanego typoszeregu 
przez okres min. 2 lata i osiągnięcie gwarantowanych efektów ekologicznych, które nie mogą być 
gorsze od wymaganych w niniejszym postępowaniu. Do oferty należy dołączyć kartę 
katalogową/DTR producenta ww. urządzeń które dokładnie opisują przedmiot zamówienia 
spełniający wymagania zawarte w punkcie 2 SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). 
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3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane w terminie podanym w ofercie.  
 
Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia wynosić będzie 0,1 % kwoty 
brutto wynikającej z oferty. 
Miejscem wykonania Zamówienia jest oczyszczalnia ścieków w Mszanie Dolnej przy ul. 
Krakowska 27 e. 
 
4. WARUNKI ODBIORU 
 
4.1 Odbiór prasy ślimakowej do odwadniania osadu wraz z instalacjami w oczyszczalniach ścieków 
w Mszanie Dolnej odbędzie się po przeprowadzeniu min 5 dniowej pracy próbnej urządzeń.   
 
4.2 Warunkiem koniecznym pozytywnego odbioru jest uzyskanie min 23% suchej masy                   
w osadzie odwodnionym przy zużyciu polielektrolitów.   
 
4.3 Po zakończeniu montażu mechanicznego i elektrycznego instalacji Wykonawca będzie 
zobowiązany do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i optymalizacji pracy urządzeń linii 
do odwadniania osadów, aż do stabilnego uzyskania wymaganych przez Zamawiającego efektów 
technologicznych, tj. uzyskania odpowiednio min. 23 % suchej masy w placku filtracyjnym.  
 
4.4 Efekt technologiczny winien być osiągnięty w co najmniej 3 różnych próbach osadów 
pobieranych w różnych odstępach czasu i potwierdzonych badaniami własnymi Zamawiającego 
oraz akredytowanego niezależnego laboratorium.  
 
4.5 Obowiązkiem Wykonawcy będzie wcześniejsze wykonanie badań osadów i wytypowanie 
właściwych polielektrolitów do prowadzenia rozruchu technologicznego.  
 
4.6 Wszystkie media niezbędne do rozruchu technologicznego zapewnia Wykonawca.  
 
4.7 Podczas rozruchu technologicznego Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 
szkolenia personelu obsługowego z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń linii do odwadniania 
osadów. 
 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
 
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
5.1.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 12-23 „uPzp” [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne]. 
 
5.1.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę                    

w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia 
fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

 
5.1.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                   
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 



12 

 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1574 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy                                
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2171                  
z późn. zm.); 

 
5.1.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

 
5.1.2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

 
5.1.2.4 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 
złotych; 

 
5.1.2.5 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie; 

 
5.1.2.6 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie 
niższą niż 3000 złotych; 

 
5.1.3 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
 
5.2 Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 
 
5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

 
5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  
500.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według 
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP 
obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym 
zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego. 
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5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,                
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył w sposób 
należyty, zgodnie z przepisami prawidłowo ukończył co najmniej 2 dostawy - polegające 
na: dostarczeniu oraz montażu urządzeń na terenie Polski o wartości co najmniej 500.000,00 
zł do komunalnych oczyszczalni ścieków.  

 
5.3 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 
      (o zakładach pracy chronionej). 
 
5.4 Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]: 
 
5.4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

 
5.4.1.1 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp 

 
5.4.1.2 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres 
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego 
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału 
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na 
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                                 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
5.4.1.3 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
5.4.1.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną 
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6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 5 
 
 
6.1 Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia 
wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 „uPzp” dot. spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 
1 do SIWZ. 
 
6.2 W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału                   
w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                    
w postępowaniu. 
 

GRUPA KAPITAŁOWA 
 

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) poprzez pojęcie: 

 
a) „przedsiębiorcy” rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, a także: 

 
▪ osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi 

o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą                           
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

 
▪ osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

 

▪ osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie 
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji,                  
o której mowa w art. 13, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

 

▪ związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji 
 

i konsumentów, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji. 
 

b) „przejęcie kontroli” rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego 
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wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą                                
w szczególności: 

 
▪ dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, 
bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

 

▪ uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

 

▪ członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków 
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

 

▪ dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 
porozumień z innymi osobami, 

 

▪ prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego), 

 
▪ umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 
 

c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani                
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę. 

 
W oparciu o wskazane regulacje, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie 
winien samodzielnie zdecydować czy przynależy do grupy kapitałowej. 

 
6.3 Ponadto do oferty należy załączyć: 
 
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione. 

 
3. Potwierdzenie odbycia wizji w terenie. Potwierdzenia dokona osoba uprawniona  do kontaktów 

z Wykonawcami w sprawach technicznych, wymieniona pkt. 8 w niniejszej Specyfikacji.  
 

4. Dokumenty wymienione w pkt. 2.5 niniejszej SIWZ 
 
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 
 
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający                         
i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
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Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w punkcie 
1 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1 SIWZ). Korespondencję 
uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu 
i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
 
 
8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
 
• w sprawie procedury wyboru Wykonawcy: mgr inż. Ewa Przybyło  tel. 605 319 153  
 
• w sprawach technicznych: mgr inż. Anna Osiniak tel. 18 33 10 324 
 
 
9. WADIUM 
 
 
9.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 
ustawy Pzp.  

 
9.2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 
        97 8808 0006 0010 0000 5454 0001  
 
9.2.1 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym                     

z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii 
polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. 

 
9.2.2 Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 

bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego 
zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń 
wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie 
wadium od reszty dokumentów) lub do oferty załączyć kserokopię natomiast oryginalny 
egzemplarz (np. zabezpieczony w koszulce) umieścić odrębnie w kopercie zawierającej 
ofertę. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania 
wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek 
zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp 
oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 
Dokument wadialny w formie niepieniężnej musi obejmować w swojej treści wszystkie 
przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 „uPzp” – aktualne 
wg stanu na dzień wszczęcia niniejszego postępowania. 

 
9.2.3 Dokument wadialny winien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie 

lub może zostać wystawiony na jednego tylko z wykonawców wspólnie ubiegających się                  
o udzielenie zamówienia [nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości 
wykonawców składających ofertę] pod warunkiem, że tenże wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem                 
i został uprawniony do działania w imieniu i na rzecz współwykonawców. 
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9.2.4 Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 
 
9.2.5 Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 
 
9.2.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 „uPzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

 
9.2.7 Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy 

zostaną odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”). 
 
9.2.8 Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą. 
 
9.3 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
9.3.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w     

wysokości:10% ceny brutto podanej w ofercie. 
 
9.3.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
 
9.3.3 Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycją art. 

148 ust.1 ustawy Pzp. 
 
9.3.4 Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone nie później niż              

w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego podany w pkt. 9.2. 
niniejszej Specyfikacji.  

9.3.5 Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 
następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego. 

 
9.3.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione                
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

 
9.3.7 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem zapisów zawartych 
w pkt. 9.3.8. 

 
9.3.8 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji wyniesie 30% 

wysokości zabezpieczenia. 
 
9.3.9 Kwota, o której mowa w pkt. 9.3.8. SIWZ, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu udzielonej gwarancji. 
 
9.3.10 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące 

powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego 
wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. Dopuszcza się przedłożenie 
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zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą 
wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania 
rękojmi jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów. 

 
Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do 
Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
10.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. 
 
10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,              
o którym mowa w punkcie 12 SIWZ. 
 
 
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
11.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
 
11.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem                     
i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego 
tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

 
11.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, 
ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do 
występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki 
w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby 
Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty 
powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania 
członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować 
uprawnienie do zawarcia umowy). 

 
11.4 Na ofertę składają się następujące dokumenty. 
 

11.4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 
nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 2.5 niniejszej SIWZ 
(wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, 
powiększone o należny podatek VAT); 

 
11.4.2 Dokumenty dotyczące przedmiotu Zamówienia: 

11.4.2.1 Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie 
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz 
spełniania warunków udziału w postepowaniu; 
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11.4.2.2 Załącznik nr 2 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp lub o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2015r., poz. 1874, 1618, 1634); 
 
11.4.2.3 Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw; 
 
11.4.2.4 Załącznik nr 5 - Wzór umowy.  

 
11.4.2.5 Potwierdzenie odbycia wizji w terenie. Potwierdzenia dokona osoba 
uprawniona  do kontaktów z Wykonawcami w sprawach technicznych, wymieniona 
pkt. 8 w niniejszej Specyfikacji.  

 
11.4.2.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało 
ustanowione 

 
11.4.3 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia 
wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Rozporządzenie Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018, poz. 1993)  

 
11.5 W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy 

konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną 
wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną                     
i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie 
konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów,. 

 
11.6 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składanie ofert 

częściowych. 
 
11.7 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji 
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze 
zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji 
Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 

 
11.8 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej 
napisem: „Oferta na dostawę, montaż, uruchomienie prasy ślimakowej do odwadniania 
osadu dla oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej – nie otwierać przed dniem 30 czerwca 
2020 roku do godz. 11.15”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres 
Wykonawcy, by umożliwi ć zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej 
Zamawiającemu po terminie. 

 
11.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie 
oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
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11.10  Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się 
odpowiednio punkt 11.8) SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić 
zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

 
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 
 

12.1 Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 
 
12.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla 
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,                
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
 
12.3 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie, którą należy 
zaadresować na adres : 
„Górna Raba” Sp. z o.o.  
ul. Krakowska 27 e  
34-730 Mszana Dolna 
 
12.4 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 11.15 w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
12.5 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

 
 
13. CENA OFERTOWA 
 

13.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego. 

 
13.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
13.3 Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

- wartość netto, 
- wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki, 
- wartość brutto  
Wartości netto i brutto winny być podane liczbą i słownie. 

 
13.4 Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za całe zadanie objęte przedmiotem 

zamówienia. Jeżeli cena podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie podanej słownie, 
przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. 

 
13.5 Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, 
terminową realizacją przedmiotu zamówienia i odbiorem robót. 

 
13.6 Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe i ostateczne Wykonawcy za 

wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych              
i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 
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13.7 Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. 

 
13.8 Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego 

zaoferowanego w niniejszym przetargu nieograniczonym, chociażby w czasie zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych 
robót i innych świadczeń. 

 
13.9 Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
 
13.10 Wykonawca w cenie oferty uwzględni roboty stanowiące świadczenia inne, chociażby nie 

zostały one ujęte w pozycjach przedmiarowych. 
 

13.11 Z uwagi na formułę wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawcy są zwolnieni z obowiązku   
załączenia kosztorysu ofertowego do oferty w niniejszym przetargu nieograniczonym. 

 
 
14. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

14.1  Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: 

Cena – 60 % znaczenia 
 

Gwarancja udzielona na instalacje, urządzenia i wykonane roboty – 30 % znaczenia 
 

Efekt technologiczny powyżej wymaganych 23 % – 10 % znaczenia 
14.2 Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu. 

 
14.3 Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach 

(1 % = 1 pkt). 
 

14.4 Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według 
następujących zasad: 

 
14.4.1 Cena – oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

cenowych przedstawionych przez Wykonawców. Oferta z najniższą ceną otrzyma 
maksymalną ilość punktów, zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie 
mniejszą, według następującego wzoru: 

 
 
cena oferty najniższej 
------------------------------- x 100 x 60% 
cena oferty badanej 

 
14.4.2 Gwarancja – oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

gwarancji przedstawionych przez wykonawców. Najkrótszy możliwy okres gwarancji 
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wymagany przez Zamawiającego - 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji 
wymagany przez Zamawiającego, który będzie uwzględniony przy ocenie ofert - 60 
miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy dla celów przyznania punktacji 
w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość - 60 miesięcy. Oferta z najdłuższą 
gwarancją otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś oferta z najkrótszą gwarancją, liczbę 
punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru: 

 
 

okres gwarancji oferowanej na instalacje, urządzenia, wykonane prace 
------------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 30% 
okres gwarancji maksymalnej na instalacje, urządzenia, wykonane prace 

 
14.4.3 Efekt technologiczny – oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków efektu technologicznego zaoferowanego przez Wykonawców. Minimalny efekt 
technologiczny  wymagany przez Zamawiającego – 23 % zawartość suchej masy w placku 
filtracyjnym. Oferta z największym stopniem odwodnienia otrzyma maksymalną ilość 
punktów, zaś oferta z najmniejszym stopniem odwodnienia (nie mniejszym jednak niż 
zakładane 23 %) , liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru: 

 
oferowany efekt technologiczny  
----------------------------------------------------------------------  x 100 x 10% 
największy efekt technologiczny  

 
 

14.5 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą ilość 
punktów. 

 
 
15. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 
15.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na „Dostawę, montaż, uruchomienie linii do 
odwadniania osadów z prasą ślimakową dla oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej”.  
 
15.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie 
Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi 
zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz 
we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. cena, okres 
gwarancji). Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru 
Umowy”. Do oferty należy załączyć Uzupełniony Wzór Umowy, parafowany na każdej stronie 
przez Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  
 
 
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
16.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  
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16.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 
154 pkt 5 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności:  
− określenia warunków udziału w postępowaniu,  

− wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

− odrzucenia oferty odwołującego,  

− opisu przedmiotu zamówienia,  

− wyboru najkorzystniejszej oferty.  
 
16.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  
 
16.4 Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania oraz skargi określa 
ustaw Pzp – Dział VI – Środki ochrony prawnej.  
 
17. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 

17.1  Wynik przetargu zatwierdza Prezes „Górna Raba” Sp. z o.o. po zapoznaniu się z protokołem 
Komisji Przetargowej z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
17.2  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

 
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty; 

 
d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie. 

 
a także zamieści informacje, o których mowa w pkt. a) lub d)  na stronie internetowej, 
na której udostępniona jest SIWZ. 
 

17.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed 
podpisaniem umowy musi dostarczyć Zamawiającemu: − w przypadku udzielenia 
zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp umowę regulującą 
współpracę tych wykonawców, −dokument (w tym wypis z właściwej ewidencji lub rejestru) 
wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zawarcia umowy w 
przypadku, gdy nie wynika to z dokumentów przedłożonych z ofertą. 
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17.4 Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca przed zawarciem 
umowy będzie zobowiązany do potwierdzenia, że oferowana linia do odwadniania osadów 
(wyposażona w prasę ślimakową) nie jest urządzeniem prototypowym. W tym celu 
Wykonawca wskaże Zamawiającemu co najmniej dwie lokalizacje, w których od 
przynajmniej jednego roku funkcjonuje linia do odwadniania osadów (wyposażona w prasę 
ślimakową) o parametrach odpowiadających oferowanemu urządzeniu. Zamawiający może 
dokonać weryfikacji przedstawionych informacji. W przypadku nieprzedłożenia przez 
Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie potwierdzenia tego 
wymogu umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy. 

 
 
18. GWARANCJA I INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 
18.1 Na przedmiot zamówienia udzielona będzie gwarancja zgodnie z przedstawioną ofertą, od 
momentu uruchomienia i przekazania końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.  
 
18.2 Za robociznę, części, materiały eksploatacyjne wykorzystane do przeglądów, regulacji                          
i napraw oraz koszty dojazdu podczas trwania okresu gwarancyjnego nie będą naliczane opłaty.  
 
18.3. Wykonawca nie może ograniczać zobowiązania gwarancyjnego niniejszej umowy poprzez 
wydanie karty gwarancyjnej.  
 
18.4. Czas na reakcję serwisu Oferenta i diagnozę awarii, wady, usterki wynosi do 48 godzin od 
zgłoszenia drogą mailową lub faxem. Termin naprawy wady, usterki, awarii wynosi maksymalnie 5 
dni od dnia zgłoszenia.  
 
18.5  Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników oczyszczalni                 
w obsłudze przedmiotu zamówienia. 
 
19. PROCEDURA ODWRÓCONEGO PRZETARGU 
 
19.1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 
 
19.2. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie 
dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców [ocena spełnienia warunków udziału                 
w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia] i nie będzie badał wszystkich wstępnych 
oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny 
złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych oraz przesłanek odrzucenia oferty 
(art. 89 ust. 1 ustawy Pzp), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) 
dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone przy 
ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedłożenia 
określonych dokumentów potwierdzających. 
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20. ZAŁĄCZNIKI 
 
20.1. Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
 

Załącznik nr 1: Oświadczenia wstępne 
Załącznik nr 2: Oświadczenie o grupie kapitałowej 
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy 
Załącznik nr 4: Wykaz dostaw 
Załącznik nr 5: Wzór umowy 

 
 
21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informujemy, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Górna Raba” Sp. z o.o.,  
e-mail: biuro@gornaraba.pl; telefon kontaktowy: 18 33 10 324; 

b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@gornaraba.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy 
GR-341-1/2020 „Dostawa, montaż, uruchomienie linii do odwadniania osadów z prasą 
ślimakową dla oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej” prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

a) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmian.), dalej „ustawa Pzp”;   

b) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

c) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

d) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

e) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
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lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego;   

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 
danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

f) przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 


