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Polska-Słupsk: Wirówki

2019/S 046-106481

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/

I.6) Główny przedmiot działalności

Sektor wodny

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku

przy ul. Sportowej 73

Numer referencyjny: 07/PI/2019

II.1.2) Główny kod CPV

42931000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w Oczyszczalni
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Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73, fabrycznie nowej wirówki odwadniającej

wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 700 000.00 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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL636

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oczyszczalnia ścieków ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w Oczyszczalni

Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73, fabrycznie nowej wirówki odwadniającej

wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych

towarzyszących, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę,

składającej się w szczególności z:

a) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania

zgodnie z przedmiotem Umowy oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich

wykonywania,

b) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o ile będą wymagane zgodnie z

odrębnymi przepisami,

2) opracowanie dokumentacji montażowej odpowiadającej wymaganiom projektu

wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, opisującej w sposób

szczegółowy wykonanie robót montażowych, urządzeń i towarzyszących im

instalacji,

3) dostarczenie i montaż Urządzenia obejmujące w szczególności:

a) wykonanie kompletnej instalacji nadawy osadu od istniejącej pompy w piwnicy

budynku SW do nowej wirówki.

b) wykonanie kompletnej instalacji odprowadzenia osadu odwodnionego.

c) wykonanie instalacji doprowadzenia polimeru.

d) wykonanie instalacji zasilającej elektrycznej do dostarczanej przez dostawcę

szafy elektrycznej, w obrębie pomieszczenia wirówki (pomiędzy szafą elektryczną

i wszystkimi dostarczonymi urządzeniami). W przypadku konieczności wykonania

nowego kabla zasilającego cały obiekt SW do szafy dostarczanej przez

Wykonawcę, zakres ten wykona w uzgodnieniu z Wykonawcą Zamawiający.

e) wykonanie instalacji sterowania i AKPiA w obrębie pomieszczenia wirówki

(pomiędzy szafą sterowniczą i wszystkimi dostarczonymi urządzeniami).

f) podłączenie urządzeń do istniejącego układu sterowania i wizualizacji systemu

SCADA. Wykonawca ma wyłącznie udostępnić sygnały z szafy sterowniczej

umożliwiające wykonanie wizualizacji przez Zamawiającego.

g) wykonanie podłączenia wirówki do istniejącej instalacji płuczącej (rurociągi

zasilające z niezbędną armaturą z instalacji wody technologicznej).

h) wykonanie podłączenia wirówki do istniejącej instalacji odprowadzenia

odcieków. Należy wykorzystać istniejący kanał odpływowy do kanalizacji

uwzględniający rozdział odcieków w kierunku Przepompowni Wewnętrznej (PW)

lub Zbiornika Odcieków Brudnych (ZOB).

4) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

zawierającej w szczególności DTR Urządzenia – instrukcje obsługi oraz schematów

technologicznych i elektrycznych,

5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Urządzenia,

6) przeprowadzenie rozruchu technologicznego Urządzenia po wykonanych

pracach poprzez uruchomienie tego Urządzenia zainstalowanego zgodnie z

wymaganiami Umowy,

7) w wyniku przeprowadzenia rozruchu technologicznego Urządzenia – uzyskanie

potwierdzenia w Świadectwie Przejęcia dla robót spełnienia wymagań dla robót, w

tym osiągnięcie paramentów technologicznych określonych przez Zamawiającego

w pkt. 1.2. PFU – Część opisowa, po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego.

8) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 ustawy

Prawo budowlane do czasu zakończenia inwestycji i oddania obiektu do

użytkowania.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego

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

do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10

Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

zakupów

Okres w miesiącach: 7

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

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania

umowy.

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
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Sekcja IV: Procedura

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu

(zakończeniu) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— jedną dostawę wraz z montażem i uruchomieniem wirówki odwadniającej osad

o wydajności min. 40m3/h,

— potwierdzenie uzyskania stopnia odwodnienia osadu min. 23 % s.m. na

dostarczonej i funkcjonującej wirówce w oczyszczalni ścieków komunalnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące

oświadczenia lub dokumenty:

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 poddaniem

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;

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 SIWZ

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 SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 08/04/2019

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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

Oferta musi zachować ważność do: 06/06/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 08/04/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

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

1, 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.

1pkt. 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
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pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem

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
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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

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:

01/03/2019
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