
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy

Kłodzkiej: Wymiana sit bębnowych obrotowych z mechanicznym transportem i prasowaniem

skratek na sita dostosowane do pracy ze ściekami zawierającymi piasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona środowiska w tym

adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 543168-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bystrzycy Kłodzkiej, krajowy numer identyfikacyjny 02079398200000, ul. Młynarska 4 , 57-500

Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 811740, , e-mail

sekretariat@zwikbystrzyca.pl, , faks 74 811 41 26.

Adres strony internetowej (URL): www.zwikbystrzyca.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.zwikbystrzyca.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.1481 ze zm.), osobiście lub za

pośrednictwem posłańca na adres: ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej Sp.z o.o. ul. Młynarska 4, pok. nr

1 57-500 Bystrzyca Kłodzka Termin składnia ofert: do dnia 15.05.2019 r. do godz. 9.00

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana sit bębnowych obrotowych z

mechanicznym transportem i prasowaniem skratek na sita dostosowane do pracy ze ściekami

zawierającymi piasek

Numer referencyjny: 2/ZWiK/P/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oczyszczania ścieków w obiekcie

oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Kłodzkiej 1A, polegająca na demontażu

istniejących 2 sit bębnowych obrotowych, dostawie i montażu dwóch nowych sit bębnowych wraz z

praską skratek. Przedmiot zamówienia obejmuje: • dostawę dwóch sit bębnowych wraz z praską
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skratek, • transport urządzeń, • demontaż istniejących urządzeń, • montaż nowych urządzeń, •

uruchomienie urządzeń, • szkolenie personelu Zamawiającego wskazanego do obsługi dostarczonego

urządzenia, • uporządkowanie terenu po montażu. A. Opis urządzenia: Sito bębnowe wraz z praską

skratek, to urządzenie służące do mechanicznego oczyszczania ścieków z części stałych,

przechwytywania skratek (drobnych części stałych) zawartych w ściekach dopływających do

oczyszczalni. Urządzenie tworzy zamknięta komora w której obraca się pod katem 30-40 stopni

filtrujący bęben (kosz) o prześwicie 2,0 mm zintegrowany z systemem transportu i prasowaniem

skratek (1 napęd), który podczas pracy płukany jest wodą pod ciśnieniem poprzez system dysz

płuczących. Urządzenie montowane jest w kontenerze wyposażonym w króćce: dopływowe,

odpływowe zakończone luźnymi kołnierzami PN 10. Ścieki poprzez przewód dopływowy ( króciec

wlotowy) z zamontowaną zasuwą nożową odcinającą DN 300 wprowadza ścieki do wewnątrz bębna (

napływ wewnętrzny). Kosz sita obrotowy ( część cedząca skratki ) czyszczony poprzez wtrysk wody

pod ciśnieniem – zintegrowany z transportem skratek i prasą skratek. Przenośnik skratek w sicie

wałowy. Sito wyposażone w nóż tnący na dopływie do bębna. Sito wraz ze wszystkimi pozostałymi

urządzeniami, podzespołami i wymienionymi materiałami musi być nowe. B. Parametry urządzenia 1.

Urządzenie fabrycznie nowe. 2. Przepływ minimum Q – 105 l/s dla zawartości zawiesiny do 350 mg/l.

3. Szczelina bębna – przekrój trapezowy prześwit – 2,0 mm. 4. Długość kosza - nie mniej niż 893 mm.

5. Zewnętrzna średnica kosza – nie mniej niż 976 mm. 6. Ilość rolek prowadzących – nie więcej niż 3

sztuki. 7. Wymiar rolek prowadzących – średnica: minimum 100mm/szerokość minimum 40 mm. 8.

Średnica wałka rolki- minimum 30 mm. 9. Perforacja w strefie prasowania – nie więcej niż 5mm. 10.

Średnica ślimaka transportującego skratki – minimum 240 mm. 11. Średnica wału ślimaka – minimum

88,9 mm o grubości ścianki minimum 5mm. 12. Grubość łopatek ślimaka: w strefie transportu

minimum 5 mm, w strefie prasowania minimum 10 mm. 13. Odległość pomiędzy zwojem ślimaka, a

rurą obudową – 5-6 mm. 14. Średnica obudowy ślimaka – minimum 273 mm. 15. Grubość obudowy

ślimaka – minimum 4 mm. 16. Napęd sita minimum IE3, zabezpieczenie napędu minimum IP 65,

wszystkie połączenia, puszki połączeniowe itp. minimum IP 65. 17. Materiał z którego mają być

wykonane wszystkie elementy urządzenia (oprócz armatury, napędu i łożysk ) - nie gorszy niż AISI

304L (1.4307). Urządzenie po spawaniu pasywowane w kwaśnej kąpieli. 18. Wykonanie materiałowe

napędu - żywica syntetyczna RAL 5015, inne komponenty (rolki, węże, itp.) wykonane z materiałów

odpornych na korozję. 19. Pokrywa sita wyposażona w podnośnik pneumatyczny, zamykana na

kluczyk. 20. Wszystkie łożyska w strefie ścieków ślizgowe, nie wymagające smarowania. 21. Płukanie

sita - woda technologiczna z sieci 22. Elektrozawór do płukania – IP 65, 24V 23. Załączanie sita

inicjowane od pomiaru spiętrzenia ścieków realizowanego za pomocą sondy pneumatycznej. 24. Sito

wyposażone w nóż tnący na dopływie do bębna. 25. Sposób czyszczenia powierzchni sita:
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automatyczne płukanie od zewnątrz, listwa płucząca wyposażona w dysze płuczące oraz elektrozawór.

26. Automatyczne płukanie kontenera według nastaw czasowych poprzez dyszę obrotową. Dysza ta

załącza się według nastaw czasowych i spłukuje częściowo kontener od wewnątrz. 27. Odczyty

parametrów pracy urządzenia przesyłane do sterowni - zgłoszenie awarii. Wykonawca dokona

podłączenia sterowania i monitoringu pracy sit do istniejącego systemu wizualizacji ( podłączenie –

wpięcie kabla bez ingerencji i zmian w istniejący system wizualizacji ): Windows 2000PL, SIEMENS

WinCC v.5.1, PC Pentium 4/1.6 GHz System wizualizacji ma obejmować następujące sygnały: o

Praca o Awaria 28. Wykonawca dokona uruchomienia sit. Wszystkie elementy systemu powinny

pracować w nastawie ręcznej i automatycznej. 29. Odprowadzanie skratek po prasce – dostosowanie

do istniejącego leja zsypowego wykonanego ze stali nierdzewnej zlokalizowanego w pomieszczeniu

sit i prasy. W przypadku braku możliwości dostosowania nowych urządzeń do istniejącego leja

zsypowego, należy wykonać nowy zsyp z materiału nie gorszego niż AISI 304. 30. Urządzenie musi

być zgodne ; ISO 9001, ISO 14001, deklaracja zgodności CE 27. C. Zakres prac montażowych Po

stronie Wykonawcy: 1. Montaż sita bębnowego wraz z praską skratek w pomieszczeniu sit i prasy

zlokalizowanym na piętrze budynku, pomiędzy pomieszczeniami socjalno-biurowymi, a halą

technologiczną Uwaga - utrudniony dostęp do pomieszczenia przy założeniu transportu elementów

dużych rozmiarów (prawdopodobny demontaż ściany budynku od strony silosu ) Istniejący stan –

posadowienie sit obrotowych w oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej, przedstawia rys. nr 1 - (

rzut i przekrój piętra ) 2. Przy założeniu wprowadzenia sit przez ścianę budynku od strony silosu,

zakres prac obejmuje wykonanie otworu na wprowadzenie sit, a po zakończonym montażu

odtworzenie ściany do stanu pierwotnego. Odtworzenie do stanu pierwotnego dotyczy każdej opcji

montażu sit. 3. Podłączenie sita do istniejącego rurociągu ciśnieniowego z pompowni ścieków DN 400

(przewód dopływowy ) oraz do przewodu odpływowego DN 300. 4. Wymiana istniejących

rurociągów na rurociągi ze stali nierdzewnej DIN 1.4301 w zakresie od rurociągu dopływowego do

trójnika na rurociągu odpływowym. 5. Renowacja istniejących zasuw nożowych DN 300 do

zamknięcia istniejącego układu doprowadzania ścieków na poszczególne sito (rurociąg tłoczący

ścieki). 6. Renowacja istniejących zasuw nożowych DN 300 do zamknięcia nowego układu sita

bębnowego. 7. Do nowo zamontowanych sit musi być swobodny dostęp w celu obsługi lub

konserwacji zgodnie z przepisami BHP. 8. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z

obowiązującymi przepisami i normami w sposób nie budzący zastrzeżeń. 9. Montaż obu sit musi

zostać wykonany w sposób, który nie zakłóci bieżącej pracy oczyszczalni. 10. Demontaż istniejących

szafek sterujących prace poszczególnych sit. 11. Montaż nowych szafek sterowniczych dla każdego

sita z osobna w pomieszczeniu sit i prasy. Wyposażenie szafek sterowniczych, zapewniające

automatyczną pracę instalacji, na które składają się: 10. 1 sterownik 10. 2 panel obsługowy dotykowy
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minimum 7" zabudowany we frontowej ścianie szafki, 10. 3 wyłącznik główny, 10. 4 automatyczne

zabezpieczenie przeciążeniowe, 10. 5 liczba godzin pracy, 10. 6 zegar sterujący, 10. 7 system

komunikacji: styki bez napięciowe, 10. 8 obudowa ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie IP 66 12.

Demontaż istniejących przewodów zasilających urządzenia. 13. Montaż nowych przewodów z szafki

sterowniczej zasilających poszczególne sito bębnowe wraz z praską skratek. 14. Wszystkie

zdemontowane urządzenia/materiały zagospodaruje Zamawiający we własnym zakresie.

Zdemontowane maszyny/urządzenia Wykonawca winien zdeponować na placu przy budynku

oczyszczalni ścieków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego: 15.

Podłączenie wody do urządzeń we wskazanym przez Wykonawcę miejscu. Wykonawca w terminie do

30 dni przed przystąpieniem do montażu wskaże lokalizację podłączenia wody. D. Pozostałe wymogi

zamówienia; 1. Sito bębnowe wraz z praską skratek nie może być prototypem, nie dopuszcza się

stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej przez co najmniej

trzy lata . 2. Sito bębnowe musi być urządzeniem seryjnie produkowanym. 3. Wykonawca

przeprowadzi teoretyczne i praktyczne szkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników

w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia. 4. Sito oraz jego obsługa wraz z zamontowanymi

elementami dodatkowymi musi spełniać wszelkie normy w zakresie obsługi oraz BHP. E. Wymagania

dotyczące gwarancji i serwisu 1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy

niż 24 miesiące , licząc od dnia bezusterkowego odbioru, włącznie z częściami szybko zużywającymi

się i eksploatacyjnymi. 2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis sit przez cały okres trwania okresu

gwarancji. 3. Zamawiający wymaga, co najmniej jednego bezpłatnego przeglądu urządzeń po każdym

przepracowanym roku przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji. 4. Przeglądy serwisowe

okresowe będą realizowane w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę. 5. Wykonawca dostarczy

Zamawiającemu: 5.1. komplet dokumentów do urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5.2.

katalog części zamiennych wraz z rysunkami, 5.3. instrukcja urządzenia (j. polski), 5.4. opis

techniczny urządzeń z uwzględnieniem parametrów silników, rodzaju materiałów z których zostało

wykonane urządzenie, 5.5. karta gwarancyjna, 5.6. deklaracja zgodności CE 5.7. Dokumentacja

Techniczno Rozruchowa, 5.8. szczegółowy rysunek urządzenia, 5.9. algorytm sterowania, 5.10.

oświadczenie producenta o zabezpieczeniu antykorozyjnym urządzenia metodą pasywacji

zanurzeniowej, 5.11. certyfikaty ISO 9001 oraz 14 001 ( w przypadku gdy proces pasywacji

prowadzony jest poza zakładem produkcyjnym wymaga się aby proces ten był wykonany w zakładzie

posiadającym certyfikat ISO 14 001 aby wyeliminować negatywny wpływ procesu na środowisko. 6.

Termin realizacji zamówienia 5 miesięcy licząc od momentu podpisania umowy. F. Medium: Ścieki

komunalne surowe, ścieki z kanalizacji ogólnospławnej, z dużą zawartością piasku, żwiru i części

włóknistych. Wykonawca musi uwzględnić jakość ścieków surowych dopływających do urządzenia.
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Obecnie ścieki oczyszczane są wyłącznie mechanicznie na kracie koszowej wykonanej z prętów ze

stali nierdzewnej o prześwicie 50 mm zamontowanej w przepompowni ścieków na dopływie ścieków.

II.5) Główny kod CPV: 42900000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

42990000-2

42996000-4

45252100-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  5  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

5

II.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym

postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Należy złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument

potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto: 250 000,00

(dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W zakresie wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył: - co najmniej dwie dostawy

polegającą na dostawie i montażu sita obrotowego na terenie oczyszczalni ścieków o wartości

minimum 250 000,00 tysięcy zł brutto; Do wykazu dostaw dołączyć dokumenty potwierdzające, że

dostawy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W

zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa

szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia, o wartości brutto: 250 000,00 ( dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ) -

potwierdzającą spełnianie warunku określonego w Dziale VIII pkt 2.2). Jeżeli z uzasadnionej

przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej

wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca może przedstawić inny dokument, który w

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust.

2c). W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w

walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP

obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
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Publicznych (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu). UWAGA: W

przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji

Wykonawcy przez inne podmioty – kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są

poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy

chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 2. Wykaz zrealizowanych

dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, dat wykonania zamówienia, podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo

ukończone (Załącznik nr 5 do SIWZ) Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne

dokumenty od min. dwóch podmiotów, na rzecz których dostawy były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – inne dokumenty. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu w zakresie

zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca złoży (w szczególności) pisemne

zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z

zakresu zdolności technicznej i zawodowej na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia. UWAGA: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na zdolności technicznej lub

zawodowej innego podmiotu i złoży w stosunku do tego (w szczególności) pisemne zobowiązanie,

o którym mowa powyżej - oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części

zamówienia. 3. W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia

oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty – dokumenty dotyczące tych innych

podmiotów są składane w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego

zdolnościach Wykonawca polega, zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o tym

podwykonawcy, w celu wskazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia. 5.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie

dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowego
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postępowania Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego

zakazu. Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego Wykonawcy

wskazanego w punkcie A.1) lit. a) powyżej 6. Inne oświadczenia i dokumenty, które składają się na

ofertę: 6.1. Karta katalogowa oferowanego urządzenia w języku polskim (w odniesieniu do

przedmiotu zamówienia) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie odpowiada określonym

wymaganiom; 6.2. W celu wykazania, że oferowane urządzenie nie jest prototypem tj. jest

sprawdzone w działaniu, pracuje na innych zrealizowanych obiektach ( oczyszczalniach ścieków

komunalnych ) przez okres nie krótszy niż trzy lata Wykonawca wskaże pięć lokalizacji, w których

zostały zamontowane sita o średnicy nie mniejszej niż wymagana oraz prześwicie nie większym

niż wymagane. Wymienione w wykazie urządzenia powinny być zgodne z urządzeniem

oferowanym. W razie wątpliwości Zamawiającego co do faktycznego funkcjonowania danego

urządzenia we wskazanej lokalizacji, Zamawiający będzie uprawniony do zwrócenia się do

podmiotu obsługującego daną oczyszczalnię o potwierdzenie cech i okresu pracy urządzenia we

wskazanej lokalizacji. 6.3. Instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim; 6.4. Atesty i

deklaracje zgodności zaoferowanego urządzenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
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Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=12059...

13 z 20 30.04.2019, 11:15



Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy,

jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w

życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami

wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyn, z

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, w następujących

sytuacjach: 2.1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy. 2.2. gdy wystąpią

niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności

z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami,

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za

niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć intensywne opady deszczu, śniegu, gradu,

powodzie, spadki temperatur poniżej 5 stopni Celsjusza, upały powyżej 38 stopni Celsjusza

utrzymujące się przez okres co najmniej 7 dni , W takim przypadku termin realizacji zamówienia

może zostać wydłużony o okres trwania przeszkody, 2.3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót

zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 2.4. wystąpią opóźnienia

w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji
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państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2.5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2.6. jeżeli wystąpi brak

możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony

organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy, 2.7. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie

materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 3.1. wystąpienia warunków

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w

dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 3.2. wystąpienia

udokumentowanych przez Wykonawcę , nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń

technologicznych. 3.3. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 3.4.

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami. 4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu

zakończenia robót na podstawie § 13 pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów,

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy na podstawie § 13 pkt 3 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w

umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5.

Wniosek, o którym mowa w § 13 pkt 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do

dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, wszelkich innych dokumentów

wymaganych umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia

lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia

otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany

umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 8.

Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod
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rygorem nieważności. 9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że zmiany umowy nie stanowią: 9.1.

zmiany danych osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 9.2. zmiany

danych teleadresowych, 9.3. zmiany danych rejestrowych, 9.4. zmiany będące następstwem sukcesji

uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-15, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Tak

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.

14 RODO Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
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w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 1)

rozporządzenie 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). ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje

danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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