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Ogloszenie o Dialogu Technicznym

I. ‘ Zamawiajqqy
,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Sp. z 0.0. w Kotobrzegu ul. Artyleryjska 3; 78400 Ko1obrzeg,
NIP 671-00-12-257, Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziai KRS NR 0000169262 Kapital
Zakladowy 61928000PLN

II. Dane kontaktowe zamawiajqcego

,,Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja” Sp.z 0.0.
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Koiobrzeg
Osoba wyznaczona do kontaktu, pan Janusz Kubek tel. 883045009
adres c-mail: janusz.kubek@mwik.kolobrzeg.pl

Wszelkq korespondencjr; kierowanq do zamawiajqcego naleZy opah‘zyé dopiskiem ,,Dialog techniczny
zwiazany z przygotowywanym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pt.
,, Modernizacja zgarniaczy osadnikéw wstgpnych omz piaskowniko’w czgs‘ci mechanicznej na
terenie oczyszczalni s’ciekéw w Korzyscienku”

III. Podstawa Prawua

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie ,,Regulaminu dialogu technicznego”
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiajqcego.

IV. Przedmiot ,,zakres oraz celprowadzenia dialogu”
1. Celem prowadzenia dialogu jest doradztwo i pozyskanie informacji dotyczqcych rozwiqzafi
technicznych mozliwych do wykorzystania przy modemizacji i automatyzacji pracy urzqdzefi czos’ci
mechanicznej w szczogélnoéci piaskownika i zgamiaczy osadnikéw wstqpnych, przy maksymalnym
wykorzystaniu obecnie zamontowanych urzqdzefi .

2. W tym zakresie zamawiajqcy oczekuje uzyskaé nastgpujqce informacje:
ZadanieI.Modernizacja zgarniaczy osadniko'w wstgpnych w zakresie: .
~ moz'liwos‘ci przeniesienie istniejqcych napgdéw laricuchéw zgamiaczy ponad poziom éciekdw,
lub zastosowanie’ innego rozwiqzania budowy i pracy zgarniaczy ktdry zabezpieczy zgarniacze i
laricuchprzed moz'liwo.s‘ciq blokady izniszczenia w wyniku wypadania laficucha z kél napgdzajqcych
ze wzglgdu na nawijanie Sig np. chusteczek higienicznych. Zastosowanie systemu napimy‘qcego
laricuchpodczas pracy ukladu, oraz systemu zabezpieczenia zgamiaczaprzed ,,przekoszeniem Sig ”
- mailiwos'ci modernizacji koryta odplywowego lub zastosowam'e innego rozwiqzania budowy karyta,
pelna automatyzacjapracy 2 moz'liwos’ciq kontroli i sterowaniapracq zpozycji dyspozytorni.
-zamontowanie zasuwy spustowej na wysokos‘ci koryta odplywowego.
-wykonanie os'wietlenia energooszczgdnego w celu wykonywaniaprac eksploatacy'nych na pomostach
czgs'ci mechanicznej.



Zadanie2.Modernizacja Piaskownika

-moz'liwo.s‘é modernizacjipomostujezdnego w zakresie:

a. zabezpieczenia systemu napgdowego’ toru przed s’lizganiem Sig wypadaniem kél z szyny,
obladzaniem Sig toru lub zastosowanie innego rozwiqzanie systemu napgdowego ukiadu jezdnego
ktéry weliminuje w/w zjawiska.

b. zmiany systemu mocowania pomp piasku tak aby zapewm‘c’ latwe ich wycz'qganie i wkladanie p0
wykonaniu czyrmos‘ci eksploatacyjnych ,zamontowanie bezpiecznej wyciqgarki,

c. oceny technicznej istniejqcego pomostu ,wymiana podestu pomostu na kratki z kompozytu.

d. pelnej automatyzacji pracy'pomostu wraz z zgarniaczami tluszczy sterowanej z pozycji SCADA na
dyspozytorni (praca w automacie i praca systemie rgcznym, opuszczanie i podnoszenie zgamiaczy
tluszczu w systemie automalycznym i rgcznym z korelowanym z automatykqpracypomastu. )

e. zamontoWanie czzg'niko’w poziomu thtszczy w lejach spustowych ,z korelowane z trybem pracy
zgarniaczy tiuszczu uniemoz'liwiajqcy Opuszczenie zgarniacza przy pelnych lejach spustowych
tluszczu. '
f —wykonanie os‘wietlem‘a energooszczgdnego Iw celu wykonywania prac eksploatacyjnych na
pomostach czgs’ci mechanicznej.

Zadanie3.Modemizacja rozdzielni zasilajqcej i sterujqcej urzqdzeti w zakresie proponowanej
modernizacji urzqdzeti.
Ponadto zamawiajqcy wymaga w zaproponowanych rozwiqzaniach/koncepcjachpodania:

- z jakich materiatéw naleZy wykonaé w/w urzadzenia majqc na uwadze trwaioéé i mnkcjonowanie
urzqdzefi w warunkach szkodliwych,
- czgstotliwoéé wykonania czynnoéci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w zaleZnoéci 0d

materialéw zastosowanych do budowy/modemizacji w/w urzadzer'l,
- inne informacje majqce znaczenie dla zamawiajqcego majace wpiyw na fimkcjonowanie czgs'ci

mechanicznej oczyszczahii.

V2 Zasady Prowadzenia Dialogu

1. Dialog techniczny prowadzony bgdzie zgodnie z postanowieniami ” Regulaminu prowadzenia
dialogu technicznego ”MWiK Sp. z 0.0. w Koiobrzegu.

2. Warunkiem udziaiu w dialogu technicznym jest zgioszenie stanowiqce zaiqcznik do niniejszego
ogioszenia wraz z dokumentem potwierdzajacym nalezyte umocowanie zgtaszajqcego zioZone w
terminie okreélonym w niniejszym ogioszeniu.

3. Dialog techniczny prowadzony bgdzie w j¢zyku polskim i ma charakter jawny z zastrzeZeniem §10
ust 5, 6 Regmlaminu.

4. Dialog techniczny prowadzony bgdzie w formie spotkania indywidualnego z uczestnikami, na
ktérym to uczestnicy przedstawia nie diqze niZ 45 minutowe prezentacje zawierajqce odpowiedzi, I
rekomendacje, na wyZej opisane zagadnienia. Prezentacje powinny przedstawiaé koncepcje
proponowanych rozwiazafi technicznych poszczegélnych zadafi ,oraz szacunkowq kwote, ich
realizacji ,osobno na poszczegélne zadania , ktére to koncepcje powstaiy po dokonaniu przez
prezentujqcych obowiqzkowych szczegoiowych wizji lokalnych.
Prezentacja/koncepcja moZe byé przedstawiona na poszczegolne zadania.

Prezentacje bode} stanowiiy zatqcznik do zgloszenia



5.Zamawiajqcy wymaga przeprowadzenia szczegélowych wizji lokalnych stanu utmdzer'l
podlegajqcych modernizacji dniach od 31.01 do 04.02.2022r. celu przeprowadzenia wizji lokalnej
naleZy uméWié SiQ telefonicznie nr tel. 669980363 lub e—mail piotrmozdzierz@mwik.kolobrzeg.pl

6. Termin zakoficzenia dialogu technicznego przewidywany jest na dziefi 10.03.2022 1'.

VI. Zgloszenie Do udzialu w Dialogu Technicznym

l. Podmioty zainteresowane udziaiem w dialogu technicznym. spelniajqce wymagania okreélone w
niniejszym Og’ioszeniu oraz w Regulaminie sk%adajq prawidtowo wype’mione i podpisane zg1oszenia
do udziaflu w dialogu technicznym (za1qcznik nr 1) wraz z pozostaiymi dokumentami wskazanymi w
niniejszym ogbszeniu. '

2. Zgbszenia ualeZy sk!adaé: w siedzibie zamawiqiqcego (POK) lub na adres poczty elektronicznej na
adres janusz.kubek@mwik.kolobrzeg.pl

3. Termin skkadania zgloszefi do 30.01.2022 r.

4. Zamawiajqcy nie jest zobowiqzany dopuécié do dialogu technicznego podmioty ktére 2:1q
zgfoszenie do udzialu w dialogu po wyznaczonym terminie.

Zaiacznik nr 1 — nszenie do udziam w dialogu technicznym,

z 1\ LL/ZITJ) /./'\!’.2‘..‘ 5.11.
MWiK Sp. z 0.0. v "a? arzegu
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Zgloszenie udziafu w dialogu technicznym

.......................................... Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
pieczeé Zglaszajqcego ul. Artyleryjska 3

78-100 Kotobrzeg

ZGLOSZENIE DO UDZIALU W DIALOGU TECHNICZNYM

na: ,, Moder‘nizacja zgarniaczy osadnikéw wstepnych oraz piaskownikéw czes'ci mechanicznej na
terenie oczyszczalni s‘ciekéw w Korzyscienku”

Ja, niiej podpisanyla:
....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Dane osoby upowainionej przez naszajqcego do kontaktéw:

Imie i nazwisko..........................................‘ ....................................................
Stanowisko/ Funkcja:............................................................................................
nr te|.: .........................................................................................................

e-mail: ........................................................................................................

W zwiqzku ze Zgloszeniem do udzialu w Dialogu Technicznym oéwiadczam, ii:

1) jestem nale‘zycie umocowanyla do reprezentowania taszajqcego na dowéd czego przedHadam dokument
potwierdzajapy moje umocowanie;
2) zapoznalem sie z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego i w caloéci akceptuje jego postanowienia;
3) wyrazam 29o na przetwarzanie i przechowywanie przez [xxx] infonnacji zawartych w niniejszym Zgioszeniu dla oeléw
Dialogu lub Postepowania;
4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu, w tym réwniez informacji
stanowiqcych przedmiot praw autorskich Zglaszajqoego, na potrzeby przeprowadzenia Postowania, ktérego przedmiotem
jest ”Dialog techniczny zwiazany z przygotowywanym postepowaniem o udzielenie zaméwienia na zadanie pt .
,,Modernizacja zgarniaczy osadnikéw wstepnych oraz piaskownikéw czeéci mechanicznej na terenie oczyszczalni
éciekéw w Korzyscienku". w szczegélnoéci do przygotowania opisu przedmiotu Zaméwienia, specyfikacji warunkéw
Zaméwienia lub okreélenia warunkéw umowy dla Zaméwienia. z zastrzeZeniem § 6 ust. 10 Regulaminu Przeprowadzania
Dialogu Technicznego.

Miejscowo$¢, data

Podpis:




