Szczecin 2016-06-24

Nz. WM/MK/PN/SEK/02/2016

OGŁOSZENIE

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:
„Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody
„Miedwie” oraz Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje”.
I.) Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 29.01.2014r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 zwaną dalej:
ustawą Pzp), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu
Produkcji Wody „Miedwie” oraz Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje”, jako najkorzystniejsza została
wybrana:
Na część nr 1 oferta złożona przez:
"KEMIPOL" Spółka z o. o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
Suma uzyskanych pkt.: = 100,00 pkt.
Wartość brutto za całość zamówienia w zakresie części nr 1 – 6 439 603,50 zł
Koszt brutto uzdatnienia 1000 m3 wody (część nr 1) – 117,08 zł
Dawka produktu (część nr 1) – 57 g/m3
Redukcja utlenialności (część nr 1) – 35,0877%
Redukcja absorbancji w UV (część nr 1) – 46,1538%
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty na część nr 1:
Wykonawca został wybrany, ponieważ spełnił wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki, a w szczególności
uzyskał najwyższą sumę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.
W zakresie części nr 2 oferta złożona przez:
"KEMIPOL" Spółka z o. o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
Suma uzyskanych punktów łącznie: 100 pkt.
Kryterium nr 1 (waga 90%) – cena brutto oferty: 1 192 608,00 zł brutto – 90,00 pkt.
Kryterium nr 2 (waga 10%) – czas realizacji jednorazowej dostawy: dostawy w czasie do 24 h od daty
złożenia zamówienia - 10 pkt.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty na część nr 2:
Wykonawca został wybrany, ponieważ spełnił wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki, a w szczególności
uzyskał najwyższą sumę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.
W zakresie części nr 3 oferta złożona przez:
"KEMIPOL" Spółka z o. o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
Suma uzyskanych punktów łącznie: 100 pkt.
Kryterium nr 1 (waga 90%) – cena brutto oferty: 397 536,00 zł brutto – 90,00 pkt.
Kryterium nr 2 (waga 10%) – czas realizacji jednorazowej dostawy: dostawy w czasie do 24 h od daty
złożenia zamówienia - 10 pkt.
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Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty na część nr 3:
Wykonawca został wybrany, ponieważ spełnił wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki, a w szczególności
uzyskał najwyższą sumę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.
II.) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sektorowego złożono:
Na część nr 1 dwie oferty. Oferty zostały złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
1.
2.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "DEMPOL – ECO" Marian Płaczek
ul. Składowa 9, 45-125 Opole.
"KEMIPOL" Spółka z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police.

Na część nr 2 jedną ofertę. Oferta została złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:
1.

"KEMIPOL" Spółka z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police.

Na część nr 3 jedną ofertę. Oferta została złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:
1.

"KEMIPOL" Spółka z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police.

III.) Informacje odnośnie sposobu dokonywania oceny ofert:
KRYTERIUM nr 1 dla części nr 1 (waga 60%) - cena brutto za uzdatnienie 1000 m3 wody:
najniższy koszt uzdatnienia 1000 m3 wody
--------------------------------------------------------koszt uzdatnienia 1000 m3 wody oferty ocenianej

x 100 pkt. x 60 %

Koszt uzdatnienia 1000 m3 wody wyliczany jest wg wzoru: K = Cj x D ÷ 1000
gdzie:
K – oznacza koszt uzdatnienia w PLN/1000m³ wody
Cj – oznacza cenę jednostkową brutto oferowanego koagulantu w PLN/1 tonę
D – oznacza potrzebną dawkę koagulantu w g/m³
Uwaga:
Korzystając z powyższego wzoru należy opierać się tylko i wyłącznie na wartościach liczbowych, pomijając jednostki
poprzez które są wyrażone poszczególne wartości. Wspomniane jednostki są już zbilansowane w ramach wzoru.
KRYTERIUM nr 2 dla części nr 1 (waga 15%) – redukcja utlenialności:
redukcja poziomu utlenialności w % u danego Wykonawcy
-------------------------------------------------------------------------najwyższy uzyskany poziom redukcji utlenialności w %

x 100 pkt. x 15 %

KRYTERIUM nr 3 dla części nr 1 (waga 15%) – redukcja absorbancji w UV:
redukcja poziomu absorbancji w UV w % u danego Wykonawcy
--------------------------------------------------------------------------------najwyższy uzyskany poziom redukcji absorbancji w UV w %

x 100 pkt. x 15 %

KRYTERIUM nr 4 dla części nr 1 (waga 10%) – dawka produktu niezbędna do osiągnięcia wymaganych
parametrów po koagulacji:
najniższa oferowana dawka produktu w g/m3
----------------------------------------------------------------------------dawka produktu w g/m3 oferowana przez danego Wykonawcę

x 100 pkt. x 10 %
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Uwaga:
Poziom redukcji utlenialności w % oraz poziom redukcji absorbancji w UV w % (kryterium nr 2 – 3) wyliczane były
na potrzeby ofert na podstawie właściwych przeliczeń matematycznych bazując na danych z protokołów z
wykonania testów naczyniowych. Wspomniane poziomu redukcji każdego z parametrów miały być wyliczana z
dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Wykonawca zobowiązany był dokonać zaokrąglenia wartości redukcji
każdego z poszczególnych parametrów w następujący sposób: wartości na piątym miejscu po przecinku poniżej 5
pomija się, a końcówki o wart. 5 i wyższe zaokrągla się do 1 i dodaje do wart. właściwej dla 4 miejsca po przecinku.
KRYTERIUM nr 1 dla części nr 2 i dla części nr 3 (waga 90%) – cena brutto oferty:
najniższa cena oferty brutto
----------------------------------------------cena brutto oferty ocenianej

x 100 pkt x znaczenie kryterium 90 %

KRYTERIUM nr 2 dla części nr 2 i dla części nr 3 (waga 10%) – czas realizacji jednorazowej dostawy:
- dostawy w czasie do 72 h od daty złożenia zamówienia – 0 pkt.
- dostawy w czasie do 48 h od daty złożenia zamówienia – 5 pkt.
- dostawy w czasie do 24 h od daty złożenia zamówienia – 10 pkt.
IV.) Ocena oferty firmy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "DEMPOL – ECO" Marian Płaczek
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie art. 92
ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, że firma "DEMPOL – ECO" Marian Płaczek ul. Składowa 9, 45-125 Opole została
wykluczona z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2. pkt. 2 ustawy Pzp z tego powodu, iż do
upływu terminu składania ofert nie wniesiono stosownego wadium.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 24. ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego z
postępowania uznaje się za odrzuconą.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymagał by w przedmiotowym postępowaniu wniesiono
stosowne wadium. Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 2 rozdziału VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
SIWZ) Zamawiający wymagał również w przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji/poręczenia,
by z jej treści wynikał jednoznacznie termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą. Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z pkt. 5 rozdziału XII SIWZ
wynosił 60 dni.
Przedmiotowy Wykonawca do złożonej przez siebie oferty załączył wprawdzie oryginał gwarancji
ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 1502/Wr/1730/2016 wniesionej jako wadium
w
przedmiotowym postępowaniu. Jednak z treści złożonego dokumentu wynika, że okres ważności gwarancji
ubezpieczeniowej zapłaty wadium został określony od 01.06.2016r. do 01.07.2016r., i jest znacznie krótszy niż
wymagany w SIWZ termin związania ofertą.
W związku z powyższym Zamawiający stwierdził, iż złożona gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
nie zabezpiecza oferty w całym okresie związania ofertą, przez co również owe wadium nie może zostać uznane za
właściwe w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający informuje także, iż Wykonawca nie złożył wadium w innych formach, niż wspomniany
powyżej dokument.
V.) Ocena oferty firmy "KEMIPOL" Spółka z o. o.
Oferta spełnia warunki Zamawiającego pod względem formalnym oraz pod względem zgodności
przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
Ocena oferty w zakresie części nr 1:
Kryterium nr 1
Koszt uzdatnienia 1000 m3 wody: 117,08 zł (K = Cj x D ÷ 1000)
Cj – cena jednostkowa brutto oferowanego koagulantu w PLN/1 tonę: 2 054,10 zł/T
D – potrzebna dawkę koagulantu w g/m³ (określona w protokole z testów): 57 g/m³
117,08 zł
-------------------------------- x 100 pkt. x 60% = 60,00 pkt.
117,08 zł
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Kryterium nr 2
Poziom redukcji utlenialności: 35,0877%
35,0877%
-----------------35,0877%

x 100 pkt. x 15 % = 15,00 pkt.

Kryterium nr 3
Poziom redukcji absorbancji w UV: 46,1538%
46,1538%
-----------------46,1538%

x 100 pkt. x 15 % = 15,00 pkt.

Kryterium nr 4
Dawka produktu niezbędna do osiągnięcia wymaganych parametrów po koagulacji: 57 g/m3
57 g/m3
-----------------57 g/m3

x 100 pkt. x 10 % = 10,00 pkt.

Suma uzyskanych punktów łącznie w ramach wszystkich kryteriów: 100,00 pkt.
Ocena oferty w zakresie części nr 2:
Kryterium nr 1
Cena brutto oferty (za całość oferowanego produktu w ramach części nr 2): 1 192 608,00 zł
1 192 608,00 zł
-----------------------------------------------1 192 608,00 zł

x 100 pkt. x 90% = 90,00 pkt.

Kryterium nr 2
Czas realizacji jednorazowej dostawy: dostawy do 24 h od daty złożenia zamówienia - 10 pkt.
Suma uzyskanych punktów łącznie w ramach obu kryteriów: 100 pkt.
Ocena oferty w zakresie części nr 3:
Kryterium nr 1
Cena brutto oferty (za całość oferowanego produktu w ramach części nr 3): 397 536,00 zł
397 536,00 zł
-----------------------------------------------397 536,00 zł

x 100 pkt. x 90% = 90,00 pkt.

Kryterium nr 2
Czas realizacji jednorazowej dostawy: dostawy do 24 h od daty złożenia zamówienia - 10 pkt.
Suma uzyskanych punktów łącznie w ramach obu kryteriów: 100 pkt.
VII.) Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie art. 92
ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego - sektorowego zostanie zawarta,
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dziękujemy za udział w przeprowadzonym przez nas postępowaniu. Osoba upoważniona do kontaktu
z Wykonawcami - p. Marek Kowalski: 091 489-88-13.
Z poważaniem
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