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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424943-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Polimery akrylowe w formach podstawowych
2016/S 233-424943
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. M. Golisza 10
Szczecin
71-682
Polska
Tel.: +48 914426276
E-mail: a.skotnicka@zwikszczecin.pl
Faks: +48 914221258
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.szczecin.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywna dostawa polimerów akrylowych na potrzeby zagęszczania i odwadniania osadu w oczyszczalniach
ścieków „Pomorzany” i „Zdroje” oraz na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”.

II.1.2)

Główny kod CPV
24542000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa polimerów akrylowych na potrzeby zagęszczania i
odwadniania osadu w Oczyszczalniach Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje” oraz na potrzeby Zakładu Produkcji
Wody „Miedwie”.
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II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 1 – Polimery akrylowe – w postaci płynnej emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na
zagęszczarce taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
24542000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część nr 1 – Polimery akrylowe – w postaci płynnej emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na
zagęszczarce taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie w ilości 110 000 kg. Produkt musi
gwarantować jakość osadu po zagęszczeniu na poziomie co najmniej: minimum 6 % suchej masy osadu i
maksimum stężenia zawiesiny w odciekach do 150 mg/l przy dawce polimeru nie wyższej niż 7 kg na tonę
suchej masy osadu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sucha masa osadu uzyskana w trakcie próby technicznej / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt zagęszczenia / odwodnienia 1 tony suchej masy osadu / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 2 – Polimery akrylowe – w postaci płynnej emulsji do odwadniania osadu przefermentowanego na
prasie taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
24542000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część nr 2 – Polimery akrylowe – w postaci płynnej emulsji do odwadniania osadu przefermentowanego na
prasie taśmowej w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”
w Szczecinie w ilości 230 000 kg. Produkt musi gwarantować jakość osadu po odwodnieniu na poziomie co
najmniej: minimum 19 % suchej masy osadu i maksimum stężenia zawiesiny w odciekach do 150 mg/l przy
dawce polimeru nie wyższej niż 22 kg na tonę suchej masy osadu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sucha masa osadu uzyskana w trakcie próby technicznej / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt zagęszczenia / odwodnienia 1 tony suchej masy osadu / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 3 – Polimery akrylowe – w postaci płynnej emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na
zagęszczarce bębnowej w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
24542000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część nr 3 – Polimery akrylowe – w postaci płynnej emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na
zagęszczarce bębnowej w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje”
w Szczecinie w ilości 58 800 kg. Produkt musi gwarantować jakość osadu po zagęszczeniu na poziomie co
najmniej: minimum 6 % suchej masy osadu i maksimum stężenia zawiesiny
w odciekach do 500 mg/l.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sucha masa osadu uzyskana w trakcie próby technicznej / Waga: 60
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Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt zagęszczenia / odwodnienia 1 tony suchej masy osadu / Waga: 40
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 4 – Polimery akrylowe – w postaci proszku do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach
osadu w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
24542000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część nr 4 – Polimery akrylowe – w postaci proszku do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach
osadu w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie
w ilości 52 000 kg. Produkt musi gwarantować jakość osadu po zagęszczeniu na poziomie co najmniej:
minimum 19,5 % suchej masy osadu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sucha masa osadu uzyskana w trakcie próby technicznej / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt zagęszczenia / odwodnienia 1 tony suchej masy osadu / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 5 – Polimery akrylowe – w postaci granulatu do zagęszczania osadów pokoagulacyjnych w Zakładzie
Produkcji Wody „Miedwie”
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
24542000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Kod NUTS: PL425

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część nr 5 – Polimery akrylowe – w postaci granulatu do zagęszczania osadów pokoagulacyjnych w Zakładzie
Produkcji Wody „Miedwie” w ilości 6 500 kg.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 6 – Polimery akrylowe – w postaci granulatu do wspomagania procesu uzdatniania wody w Zakładzie
Produkcji Wody „Miedwie”
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
24542000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Kod NUTS: PL425

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część nr 6 – Polimery akrylowe – w postaci granulatu do wspomagania procesu uzdatniania wody w Zakładzie
Produkcji Wody „Miedwie” w ilości 6 000 kg.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunki zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Nie dotyczy.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (decyduje moment wpływu środków do
zamawiającego) w wysokości:
1) Część I 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
2) Część II 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);
3) Część III 7 500 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych);
4) Część IV 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
5) Część V 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
6) Część VI 1 000, PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
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2. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wówczas ma obowiązek
wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie wysokości wadiów przewidzianych dla tych części oraz
oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.
III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje
informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
został określony w Rozdziale V SIWZ.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną
będą mieli obowiązek przedstawić umowę konsorcjum (zakres umowy określony w siwz).

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/01/2017
Czas lokalny: 11:45

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 16/01/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. M. Golisza 10
Szczecin
sala konferencyjna nr 323 – III piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w
okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy.
3. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w Rozdziale V
SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2016
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