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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193496-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Szczecin: Polimery akrylowe w formach podstawowych
2012/S 117-193496
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie
ul. M. Golisza 10
Punkt kontaktowy: Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej ZWiK Sp. z o. o., ul. Szczawiowa 9-14,
Szczecin
Osoba do kontaktów: Marek Kowalski
71-682 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914898813
E-mail: zaopatrzenie@zwik.szczecin.pl
Faks: +48 914221258
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków
"Pomorzany" i "Zdroje".

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Oczyszczalnia Ścieków "Pomorzany", ul. Tama Pomorzańska 8, 70-010 Szczecin, POLSKA.
Oczyszczalnia Ścieków "Zdroje", ul. Wspólna 43, 70-762 Szczecin, POLSKA.
Kod NUTS PL424

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Sukcesywne dostawy polimerów akrylowych (flokulantów - polielektrolitów) zwanych dalej „polielektrolitami”
przeznaczonych do zagęszczania i odwadniania osadów w Oczyszczalniach Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje” w
Szczecinie w okresie 12 miesięcy.
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Oferowana ilość polielektrolitu ma być stosowna dla zagęszczenia/odwodnienia przewidywanych przez
Zamawiającego ilości suchej masy w okresie kontraktowym. Przewidywana przez Zamawiającego ilość
suchej masy dla procesu zagęszczania osadu w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” wynosi 4 700 ton, zaś w
Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” 1 850 ton. Przewidywana przez Zamawiającego ilość suchej masy dla procesu
odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” wynosi 4 800 ton, zaś w Oczyszczalni Ścieków
„Zdroje” 2 500 ton.
Wspomniane ilości suchej masy ze względu na specyfikę pracy Oczyszczalni są ilością szacowaną i
jednocześnie maksymalną. Tym samym wynikająca stąd ilość ton polielektrolitu potrzebna odpowiednio do
zagęszczenia lub odwodnienia osadu jest ilością maksymalną. Niezrealizowanie zamówienia w przewidywanej
przez Zamawiającego ilości nie będzie powodować powstania żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w
stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.
Parametry polielektrolitu pod kątem optymalnym dla Zamawiającego będą oceniane na podstawie spełnienia
parametrów granicznych jakie musi spełniać osad na którym stosowany będzie polielektrolit odpowiednio po
procesie zagęszczania lub procesie odwadniania. Właściwa ocena przydatności konkretnych produktów do
zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalniach Ścieków Zamawiającego zostanie dokonana na bazie
testów technicznych na ciągach technologicznych poszczególnych oczyszczalni, które zostaną wykonane
w porozumieniu z zainteresowanymi Wykonawcami w stosownym czasie przed końcem terminu składania
ofert dla każdego z zadań oddzielnie. Szczegółowe wymagania, warunki oraz procedura, na bazie których
wykonywane będą testy techniczne zostały określone w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
Postępowanie będzie prowadzone z podziałem na części - zadania:
— zadanie nr 1 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci płynnej emulsji do zagęszczania osadu
nadmiernego na zagęszczarce taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie w ilości
niezbędnej do zagęszczenia osadu zawierającego 4 700 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych
minimalnych parametrów osadu po zagęszczaniu: minimum 6 % suchej masy osadu i maksymalnego stężenia
zawiesiny w odciekach do 150 mg/l,
— zadanie nr 2 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci płynnej emulsji do odwadniania osadu
przefermentowanego na prasie taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie w ilości
niezbędnej do odwodnienia osadu zawierającego 4 800 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych
minimalnych parametrów osadu po odwadnianiu: minimum 20,5 % suchej masy osadu i maksymalnego
stężenia zawiesiny w odciekach do 150 mg/l,
— zadanie nr 3 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci płynnej emulsji do zagęszczania osadu
nadmiernego na zagęszczarce bębnowej w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie w ilości niezbędnej do
zagęszczenia osadu zawierającego 1 850 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych minimalnych
parametrów osadu po zagęszczaniu: minimum 6 % suchej masy osadu i maksymalnego stężenia zawiesiny w
odciekach do 500 mg/l,
— zadanie nr 4 – Polimery akrylowe – polielektrolit w postaci proszku do odwadniania osadu
przefermentowanego na wirówkach osadu w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie w ilości niezbędnej
do odwodnienia osadu zawierającego 2 500 ton suchej masy do poziomu co najmniej wymaganych
minimalnych parametrów osadu po odwadnianiu: minimum 19 % suchej masy osadu.
Zamawiający zobowiązuje się po opróżnieniu pojemników z danej partii dostawy do Zawiadomienia Wykonawcy
o możliwości ich odbioru. Wykonawca zaś w ramach wynagrodzenia za dostarczony polielektrolit zobowiązuje
się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich odbioru.
Oferowany produkt handlowy (polielektrolit płynny) winien posiadać niezmienną w czasie trwania umowy
zawartość substancji aktywnej. Z każdej partii polielektrolitów wykorzystywanych przez Wykonawców podczas
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próby technicznej będzie pobrana próbka w celu określenia zawartości suchej masy. Owa zawartość suchej
masy w dostarczonej emulsji zostanie określona w protokole z testów (załącznik nr 3), który należy załączyć
do oferty. Wartość ta może być porównywana w toku realizacji zamówienia z zawartością suchej masy w
poszczególnych partiach dostarczanych emulsji (dotyczy zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3).
W przypadku spadku efektywności zagęszczania/odwadniania poniżej wymaganej w SIWZ minimalnej
zawartości suchej masy, spowodowanego zmianami parametrów osadu przed procesem zagęszczania/
odwodniania, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przeprowadzić weryfikacje doboru
polielektrolitu i zaproponować w ramach ceny ofertowej inny środek spełniający wymagania określone w SIWZ.
Dobór polielektrolitu winien być poprzedzony testem w skali technicznej na terenie Oczyszczalni.
Najkorzystniejszy Wykonawca jest zobowiązany także po zawarciu umowy przedłożyć Zamawiającemu dla
zaoferowanego przedmiotu zamówienia następujące dokumenty:
— kartę charakterystyki produktu zgodną z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i
Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie „REACH” (Dz. U. UE.L.06.396.1 ze zm.).
Ponadto towar ma być dostarczany wraz ze świadectwem jakości serii / dostawy, które ma zawierać co najmniej
informacje o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej), oraz informacje o dacie produkcji i symbolu
serii (nr partii dostawcy lub producenta).
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24542000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 342 531,33 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WM/MK/PN/SEK/01/2012

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 55-090260 z dnia 20.3.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
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Część nr: 1 - Nazwa: Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni
Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje".
V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.6.2012

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
"Kemipol" Spółka z o. o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
POLSKA

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 449 011,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 240 554,41 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12

V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6)

Cena zapłacona za zakupy okazyjne

V.1)

Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 2 - Nazwa: Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni
Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje".

V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.6.2012

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Kemipol Sp. z o. o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
POLSKA

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 923 680,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 678 137,57 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

21/06/2012
S117
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/7

Dz.U./S S117
21/06/2012
193496-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

5/7

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6)

Cena zapłacona za zakupy okazyjne

V.1)

Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 3 - Nazwa: Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni
Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje".

V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.6.2012

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Kemipol Sp. z o. o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
POLSKA

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 153 946,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 107 989,35 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12

V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6)

Cena zapłacona za zakupy okazyjne

V.1)

Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 4 - Nazwa: Sukcesywne dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni
Ścieków "Pomorzany" i "Zdroje".

V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.6.2012

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
"Korona JV" Sp. z o. o.
ul. Przy Bażantarni 11
02-793 Warszawa
POLSKA
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V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 266 841,12 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 315 850,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12

V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6)

Cena zapłacona za zakupy okazyjne
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób okreslony w art. 27 ust. 2.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
4.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem.
4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
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a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
4.3. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiajacy:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, albo
zapytania o cenę.
VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.6.2012
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