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Polska-Słupsk: Maszyny do uzdatniania ścieków

2019/S 041-093994

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

ul. Elizy Orzeszkowej 1

Słupsk

76-200

Polska

Osoba do kontaktów: Donata Feszak

Tel.: +48 598400039

E-mail: d.feszak@wodociagi.slupsk.pl

Faks: +48 598418302

Kod NUTS: PL636

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wodociagi.slupsk.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.wodociagi.slupsk.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności

Sektor wodny

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego wraz z rozruchem w celu

przystosowania sekwencyjnego reaktora biologicznego eksploatowanego na

oczyszczalni ścieków w Słupsku do prowadzenia deamonifikacji odcieków wysoko

obciążonych azotem

Numer referencyjny: 02/PI/2019

II.1.2) Główny kod CPV

42996000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia

technologicznego służącego do przystosowania sekwencyjnego reaktora

biologicznego eksploatowanego do prowadzenia deamonifikacji odcieków wysoko

obciążonych azotem wraz z montażem i uruchomieniem instalacji pracującej z

elementami monitoringu i układu sterowania na terenie oczyszczalni ścieków w

Słupsku przy ul. Sportowej 73 (działka nr 59 obręb 2).

2. Celem przeprowadzanej modernizacji jest osiągnięcie założonych efektów

technologicznych tj.: Reaktor Biologiczny Odcieków (RBO) musi zapewniać

minimalną przepustowość 300 m /dobę odcieku o obciążeniu do 1 800 mgN-

NH4/l i temperaturze 25-40 C, zapewniając usuwanie min. 75 % N/dobę (min.

400 kg przy pełnej wydajności) przy maksymalnym zapotrzebowaniu

energetycznym instalacji nie wyższym niż 1,75 kWh/kg eliminowanego N.

3

o

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 2 510 679.14 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

42996400

42996800

42996900

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oczyszczalnia Ścieków, ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia

technologicznego służącego do przystosowania sekwencyjnego reaktora

biologicznego eksploatowanego do prowadzenia deamonifikacji odcieków wysoko

obciążonych azotem wraz z montażem i uruchomieniem instalacji pracującej z

elementami monitoringu i układu sterowania na terenie oczyszczalni ścieków w

Słupsku przy ul. Sportowej 73 (działka nr 59 obręb 2).

2. Celem przeprowadzanej modernizacji jest osiągnięcie założonych efektów

technologicznych tj.: Reaktor Biologiczny Odcieków (RBO) musi zapewniać

minimalną przepustowość 300 m /dobę odcieku o obciążeniu do 1 800 mgN-

NH4/l i temperaturze 25-40 C, zapewniając usuwanie min. 75 % N/dobę (min.

400 kg przy pełnej wydajności) przy maksymalnym zapotrzebowaniu

energetycznym instalacji nie wyższym niż 1,75 kWh/kg eliminowanego N.

Oferowana technologia musi zapewniać wykorzystanie w maksymalny i

uzasadniony sposób, istniejącej kubatury i wyposażenia technologicznego

reaktora. Oferowane rozwiązanie nie może powodować konieczności wykonania

istotnych zmian w istniejących obiektach (w szczególności konieczności uzyskania

decyzji o pozwoleniu na budowę), a jedynie uzupełnienia/zmiany wyposażenia

technicznego w niezbędne instalacje do prowadzenia oferowanego procesu.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego

określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), być fabrycznie nowy i gotowy

do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa przez Wykonawcę w wizji lokalnej jest on

3
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

zobowiązany do przesłania zgłoszenia, przynajmniej w formie mailowej na adres

jrp@wodociagi.slupsk.pl najpóźniej dwa dni przed upływem terminu do składania

ofert.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 10

Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 510 679.14 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w dniach: 266

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

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać

katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3

„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

i. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, że wykonał w okresie 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie:

— dwie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem instalacji przeznaczonych do

usuwania azotu w technologii deamonifikacji, o wydajności usuwania azotu

minimum 300 kgN/dobę, w komunalnej oczyszczalni ścieków.

ii. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą pełniącą funkcję:

— technologa, posiadającego doświadczenie w wdrożeniu jednej instalacji

przeznaczonej do usuwania azotu w ciągu bocznym w ilości co najmniej 200

kgN/dobę, pracującej w skali przemysłowej na komunalnej oczyszczalni ścieków.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące

oświadczenia lub dokumenty:
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Sekcja IV: Procedura

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

- wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do IDW;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór

wykazu stanowi załącznik nr 3 do IDW.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do

odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie ze wzorem Umowy Część II IDW

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone

zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Określone we wzorze Umowy Część II IDW

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników

wyznaczonych do wykonania zamówienia

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: nie

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: 01/04/2019

Czas lokalny: 09:00

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/05/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 01/04/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej

1, POLSKA, budynek D – pokój nr 8

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Jawne otwarcie ofert.

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:

6. Podstawy wykluczenia wykonawców.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1

pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w stosunku do

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1

ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn.

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację

majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.

366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz.

233, z późn. zm.).

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące

oświadczenia lub dokumenty:

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w

postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert;

b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.

1 ustawy;

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w pkt 7.6, w formie elektronicznej pod określonymi

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę

oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy ww. oświadczenia lub dokumenty

nie będą dostępne w języku polskim, Zamawiający żąda przedstawienia przez

Wykonawcę tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
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podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.1.) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6.2 a–d

IDW:

a) lit. a) – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21. Dokument

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

b) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert.

... cd. w pkt. VI.4.3)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

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:

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały

przesłane w inny sposób.

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;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.3.1) i 21.3.2) wnosi

się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego wniesienia.

Cd. z pkt VI.3:

c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1.a) zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu.

2.2) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.6.2.a),

składa dokument, o którym mowa w pkt. 2.1.a), w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuję się

go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed

notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce

zamieszkania tej osoby.

a) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych

informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/02/2019
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