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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128107-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Chlorek poliglinowy
2016/S 073-128107
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. M. Golisza 10
Osoba do kontaktów: Marek Kowalski
71-682 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914898813
Faks: +48 914221258
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
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 przez podmiot zamawiający:
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” oraz
Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje”.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL425

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
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II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu
Produkcji Wody „Miedwie” oraz Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje”.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24312123

II.1.7)

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

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia obejmuje:
Część 1 – Wodny roztwór chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”.
Część 2 – Wodny roztwór chlorku poliglinu na potrzeby Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”.
Część 3 – Wodny roztwór chlorku poliglinu na potrzeby Oczyszczalni Ścieków „Zdroje”.
Część 1
Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu zwanego dalej „koagulantem” zgodnego z normą PNEN 883:2006 „Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – Chlorek wodorotlenek poliglinu
i chlorek wodorotlenek siarczan poliglinu” przeznaczonego do uzdatnienia 55.000.000 m³ wody w okresie 24
miesięcy. Przewidywana ilość wody do uzdatnienia ze względu na szczególną specyfikę produkcji wody pitnej
jest ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Tym samym ilość ton koagulantu potrzebna do uzdatnienia
55.000.000 m³ wody jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmniejszenia tych ilości o 30 %. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu, w stosunku do
zamawiającego, jakiekolwiek roszczenia. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez
zamawiającego w okresie trwania umowy.
Część 2
Ilość (ilości maksymalne) wymaganego wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby OŚ „Pomorzany: 1200
ton. Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu zwanego dalej „koagulantem” przeznaczonego
do zwalczania bakterii nitkowatych w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w okresie 24 miesięcy. Ze względu
na szczególną specyfikę pojawiania się i intensywności rozwoju bakterii nitkowatych ilość niezbędnego do ich
zwalczania koagulantu jest niemożliwa do przewidzenia w dłuższym okresie czasu. W związku z powyższym
przewidywana ilość koagulantu niezbędna w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w okresie kontraktowym
jest ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Niezrealizowanie zamówienia w przewidywanej przez
zamawiającego ilości nie będzie powodować powstania żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do
zamawiającego z tego tytułu (Zamawiający zaznacza, iż w związku ze wspomnianą wyżej szczególną specyfiką
pojawiania się bakterii nitkowatych może zaistnieć sytuacja w której bakterie nitkowate w ogóle się nie pojawią,
a w konsekwencji nie będzie potrzeby zakupu przedmiotowego produktu. Informujemy jednak, iż na potrzeby
zwalczania bakterii nitkowatych w OŚ „Pomorzany” zużyto w roku 2015 – 390 ton produktu, w roku 2014- 385
ton produktu, w roku zaś 2013 – 387 ton produktu).
Część 3
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Ilość (ilości maksymalne) wymaganego wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby OŚ „Zdroje”: 400 ton.
Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu zwanego dalej
„koagulantem” przeznaczonego do zwalczania bakterii nitkowatych w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w okresie
24 miesięcy. Ze względu na szczególną specyfikę pojawiania się i intensywności rozwoju bakterii nitkowatych
ilość niezbędnego do ich zwalczania koagulantu jest trudna do przewidzenia. W związku z powyższym
przewidywana ilość koagulantu niezbędna w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w okresie kontraktowym jest ilością
szacowaną i jednocześnie maksymalną. Niezrealizowanie zamówienia w przewidywanej przez zamawiającego
ilości nie będzie powodować powstania żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do zamawiającego
z tego tytułu (Zamawiający zaznacza, iż w związku ze wspomnianą wyżej szczególną specyfiką pojawiania
się bakterii nitkowatych może zaistnieć sytuacja w której bakterie nitkowate w ogóle się nie pojawią, a w
konsekwencji nie będzie potrzeby zakupu przedmiotowego produktu. Informujemy jednak, iż na potrzeby
zwalczania bakterii nitkowatych w OŚ „Zdroje” zużyto w roku 2015 – 97 tony produktu, w roku 5014 – 170 ton
produktu, zaś w roku 2013 nie było potrzeby stosowania produktu).
II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część 1 – Wodny roztwór chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”
1)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji
Wody „Miedwie”.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24312123

3)

Wielkość lub zakres:
Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu zwanego dalej „koagulantem” zgodnego z normą PNEN 883:2006 „Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – Chlorek wodorotlenek poliglinu
i chlorek wodorotlenek siarczan poliglinu” przeznaczonego do uzdatnienia 55 000 000 m³ wody w okresie 24
miesięcy. Przewidywana ilość wody do uzdatnienia ze względu na szczególną specyfikę produkcji wody pitnej
jest ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną. Tym samym ilość ton koagulantu potrzebna do uzdatnienia
55 000 000 m³ wody jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia tych ilości o 30
%. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu, w stosunku do zamawiającego, jakiekolwiek roszczenia.
Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy.

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Kryteriami oceny ofert w zakresie części nr 1 są: cena brutto za uzdatnienie 1000 m³ wody – 60 %, redukcja
utlenialności – 15 %, redukcja absorbancji w UV – 15 %, oraz dawka produktu niezbędna do osiągnięcia
wymaganych parametrów po koagulacji – 10 %.

Część nr: 2
Nazwa: Część 2 – Wodny roztwór chlorku poliglinu na potrzeby Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”
1)
Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Oczyszczalni Ścieków
„Pomorzany”.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24312123

3)

Wielkość lub zakres:
Przewidywana ilość koagulantu niezbędna w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w okresie kontraktowym –
1200 ton. Ze względu na szczególną specyfikę pojawiania się i intensywności rozwoju bakterii nitkowatych
ilość niezbędnego do ich zwalczania koagulantu jest niemożliwa do przewidzenia w dłuższym okresie czasu.
W związku z powyższym przewidywana ilość koagulantu niezbędna w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w
okresie kontraktowym jest ilością szacowaną i jednocześnie maksymalną.

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Kryteria oceny ofert w zakresie części nr 2 – cena oferty brutto – 90 %, oraz czas realizacji jednorazowej
dostawy – 10 %.

Część nr: 3
Nazwa: Część 3 – Wodny roztwór chlorku poliglinu na potrzeby Oczyszczalni Ścieków „Zdroje”
1)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Oczyszczalni Ścieków
„Zdroje”.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24312123

3)

Wielkość lub zakres:
Przewidywana ilość koagulantu niezbędna w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w okresie kontraktowym –
400 ton. Ze względu na szczególną specyfikę pojawiania się i intensywności rozwoju bakterii nitkowatych
ilość niezbędnego do ich zwalczania koagulantu jest trudna do przewidzenia. W związku z powyższym
przewidywana ilość koagulantu niezbędna w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w okresie kontraktowym jest ilością
szacowaną i jednocześnie maksymalną.

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Kryteria oceny ofert w zakresie części nr 3 – cena oferty brutto – 90 %, oraz czas realizacji jednorazowej
dostawy – 10 %.

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium należy wnieść w wysokości:
1) Część 1 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2) Część 2 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
3) Część 3 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych),
w terminie do 1.6.2016 do godziny 11:45. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 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.1.2)

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

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
notariusza.
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 w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. –
składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla
celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka
organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie także ten
podmiot;
c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta warunków realizacji zamówienia, wykaz wykonanych lub
wykonywanych głównych dostaw, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być
poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
wykonawców.
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 zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego formularz nr 3 do SIWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.
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2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla
każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy mają
obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego formularz nr 4
do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
3. Wykonawcy zagraniczni:
1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2–4 i 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt. 4–8 ustawy;
3) dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. b powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub 2 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ppkt 3 stosuje się odpowiednio;
5) jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,gdy
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem;
6) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych
przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania
warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych
przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, ma obowiązek złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego formularz nr 2
do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców
składających ofertę wspólną.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania
warunku
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzy główne
dostawy.
Za jedną dostawę główną w zakresie części nr 1 zamawiający uzna dostawy wodnego roztworu chlorku
poliglinu świadczone dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości łącznej nie mniejszej niż 1
000 000 PLN netto.
Za jedną dostawę główną w zakresie części nr 2 zamawiający uzna dostawy wodnego roztworu chlorku
poliglinu świadczone dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości łącznej nie mniejszej niż
150 000 PLN netto.
Za jedną dostawę główną w zakresie części nr 3 zamawiający uzna dostawy wodnego roztworu chlorku
poliglinu świadczone dla jednego podmiotu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości łącznej nie mniejszej niż 50
000 PLN netto.
Uwaga:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wykonawca w celu wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 2 dla części, w których złożył ofertę, nie musi się
wykazać realizacją dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu o wartości co najmniej równej sumie wszystkich
wymaganych wartości dostaw. W takim przypadku ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonywana przez zamawiającego w następujący sposób:
— jeżeli wykonawca wykaże się trzema dostawami głównymi wodnego roztworu chlorku poliglinu o wartości nie
mniejszej niż 50 000 PLN netto każda, to wówczas zamawiający uzna, że spełnił on warunek dotyczący wiedzy i
doświadczenia opisany dla części nr 3 zamówienia
— jeżeli wykonawca wykaże się trzema dostawami głównymi wodnego roztworu chlorku poliglinu o wartości
nie mniejszej niż 150 000 PLN netto każda, to wówczas zamawiający uzna, że spełnił on warunek dotyczący
wiedzy i doświadczenia opisany dla części nr 2 i nr 3 zamówienia,
— jeżeli wykonawca wykaże się trzema dostawami głównymi wodnego roztworu chlorku poliglinu o wartości
nie mniejszej niż 1 000 000 PLN netto każda, to wówczas zamawiający uzna, że spełnił on warunek dotyczący
wiedzy i doświadczenia opisany dla części nr 1, nr 2 i nr 3 zamówienia,
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Jeżeli wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przedstawi dostawę
lub dostawy wykonane w ramach umowy będącej w trakcie realizacji, na dzień składania ofert, wartość
zrealizowanych dostaw powinna być nie mniejsza niż odpowiednio 1 000 000 PLN netto dla części nr 1, 150
000 PLN netto dla części nr 2, 50 000 PLN netto dla części nr 3.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający
przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli
przed wszczęciem postępowania.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania
warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych
przez wykonawcę, na zasadzie Spełnia/Nie spełnia.
2. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt
1 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego formularz nr 2
do SIWZ,
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
notariusza).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców
składających ofertę wspólną.
2) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) głównych dostaw, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego formularz nr 5 do SIWZ oraz dowody, czy
dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww.
wykaz.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
(Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza).
4. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów
dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te
podmioty.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
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Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

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/02/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 31.5.2016 15:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.6.2016 - 11:45

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 1.6.2016 - 12:00
Miejscowość
Szczecin, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Golisza 10, sala 323.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) oferta warunków realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego formularz nr 1A – 1C do SIWZ, zgodnie z
Rozdziałem I pkt 3 SIWZ;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
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tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej
(Rozdział III pkt 1 SIWZ)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego element Formularza nr 1A – 1C do siwz wskazujące część
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział
podwykonawców);
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
(Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez
notariusza).
II. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają
dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) specyfikacje techniczną oferowanego produktu określającą co najmniej wartości takich parametrów jak:
zawartość glinu (Al %), tlenku glinu (Al2O3 %), chlorków (Cl- %), zasadowość (%), odczyn pH, gęstość w temp.
20°C (kg/m³) i lepkość (mPa۰s) – wykonawca powinien złożyć przedmiotowy dokument z osobna dla każdej z
części, na którą składa ofertę;
2) protokół z wykonania testów naczyniowych (załącznik nr 3) – dotyczy tylko części nr 1;
3) oświadczenie, wg wzoru stanowiącego formularz nr 1A – 1C do siwz potwierdzające,
że wszystkie substancje zawarte w oferowanym produkcie zostały zarejestrowane wstępnie oraz / lub posiadają
rejestrację pełną w Europejskiej Agencji Chemikaliów (zgodnie z rozp. (WE) nr 1907/2006), bądź są zwolnione z
obowiązku rejestracji.
III. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
IV. Zgodnie z art. 24 ust 2a ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za
pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
V. Zmiany umowy
1. W pierwszych 12 miesiącach trwania umowy cena za 1 tonę koagulantu jest niezmienna. Po upływie 12
miesięcy cena, na wniosek Wykonawcy, może ulec zmianie maksymalnie o średnioroczny wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku poprzedniego publikowany przez Prezesa GUS w
Monitorze Polskim.
2. Zmiana ceny, o której mowa w pkt 1 wymaga zmiany umowy stosownym aneksem
3. Zmiana ceny wynikająca ze zmian uregulowań prawnych (podatkowych) będzie następować automatycznie
(nie wymaga się sporządzenia aneksu), proporcjonalnie do zmian wysokości stawek (podatkowych,
akcyzowych itp.), określonych w nowych przepisach.
4. Strony ustalają, iż ilości koagulantu dla części nr 1, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy po okresie 60 dni
od rozpoczęcia stosowania koagulantu na ciągu technologicznym Zamawiającego, a przed upływem 90 dni od
rozpoczęcia biegu obowiązywania umowy mogą zostać urealnione do rzeczywistego zużycia produktu przez
Zamawiającego. Urealnienie ilości może nastąpić tylko i wyłącznie w wyniku stosownych wyliczeń opartych
na wartości produkcji wody w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie” w badanym okresie i ilościach faktycznie
zużytego w procesie produkcji koagulantu. Urealnienie ilości nie może powodować wzrostu maksymalnego
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wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w par. 2 ust. 5 umowy. Urealnienie ilości wymaga sporządzenia
aneksu do umowy.
5. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia
zamawiający i wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być
wywołane zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten
skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą
stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w
szczególności do wystąpienia zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w
skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację
przedmiotu umowy.
6. Niezależnie od powyższego, zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian
będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych,
a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających
realizację, obniżających koszt ponoszony przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie
przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone
zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź
wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem
wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym
zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy.
7. Oprócz sytuacji, wskazanych w § 2 umowy, zmiana wygrodzenia umownego będzie możliwa w przypadku
wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy.
8. W sytuacji, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać
będzie od podpisania stosownego aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie
przedmiotowych zmian, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z
uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie), o którym mowa w pkt 12.
9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia nie zmieni się, a
określona wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy, wynagrodzenie ulegnie modyfikacji o
wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy wynagrodzenie ulegnie modyfikacji
o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie.
12. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 9, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w pkt 10 i 11 na wynagrodzenie Wykonawcy.
13. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających
z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Pzp oraz zasad ogólnych rządzących tą
ustawą.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)

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.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.4.2016
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