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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637663-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Chlorek poliglinowy
2020/S 252-637663

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. M. Golisza 10
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-682
Państwo: Polska
E-mail: zwik@zwik.szczecin.pl 
Tel.:  +48 914426244
Faks:  +48 914221258
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.szczecin.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik_szczecin
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 wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby zakładu produkcji wody „Miedwie” oraz 
oczyszczalni ścieków „Zdroje” w Szczecinie
Numer referencyjny: 93/2000

II.1.2) Główny kod CPV
24312123 Chlorek poliglinowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu na potrzeby Zakładu 
Produkcji Wody „Miedwie” i Oczyszczalni Ścieków „Zdroje” w Szczecinie.
Postępowanie będzie prowadzone z podziałem na części:
Część nr 1
Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu, przeznaczonego do uzdatnienia wody.
Część nr 2
Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu przeznaczonego do zwalczania bakterii nitkowatych.
Więcej informacji można uzyskać w dokumentach zamówienia.

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 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24312123 Chlorek poliglinowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Produkcji Wody „Miedwie”

II.2.4) Opis zamówienia:
Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu, przeznaczonego do uzdatnienia wody.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentach postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: redukcja poziomu utlenialności / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: redukcja poziomu absorbancji w UV / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: dawka produktu niezbędna do osiągnięcia wymaganych parametrów po koagulacji / 
Waga: 10
Cena - Waga: 60

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24312123 Chlorek poliglinowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oczyszczalnia Ścieków „Zdroje” w Szczecinie

II.2.4) Opis zamówienia:
Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu przeznaczonego do zwalczania bakterii nitkowatych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, 
że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt 2 SIWZ, tj.:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych 
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, oraz dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
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nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. 
wykaz.
Ww. oświadczenie oraz dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 dostawy 
wodnego roztworu chlorku poliglinu
Za jedną dostawę 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 1 000 000,00 zł 
netto.
Za jedną dostawę 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 100 000,00 zł 
netto.
UWAGA:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wykonawca w celu wykazania spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu, 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 wodnego roztworu chlorku poliglinu o wartości nie mniejszej 
niż 100 000,00 zł netto każda, to wówczas zamawiający uzna, że spełnił on warunek dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej opisany dla części nr 2 zamówienia,
— jeżeli wykonawca wykaże się trzema dostawami wodnego roztworu chlorku poliglinu o wartości nie mniejszej 
niż 1 000 000,00 zł netto każda, to wówczas zamawiający uzna, że spełnił on warunek dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej opisany dla części nr 1 i nr 2 zamówienia.
Jeżeli wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku, 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 1 000 000,00 zł netto dla części nr 1 i 100 000,00 zł netto dla części nr 2.
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 rozpoczęcia 
postępowania opublikowaną na Platformie). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 
zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych 
przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (decyduje moment wpływu środków do 
zamawiającego) w wysokości:
1) Część 1 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)
2) Część 2 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
Uwaga! Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia powinien zsumować 
odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi 
wadium (np. w tytule przelewu).
2. Zasady dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

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 do reprezentowania ich 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 wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedst. zamawiającemu 
umowę konsorcjum.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy określonym w SIWZ. Warunki zmiany umowy 
zgodnie z prawem zamówień publicznych i wzorem umowy. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na 
podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zgodnie z wzorem umowy 
przewiduje w szczególności zmiany terminu realizacji oraz wynagrodzenia wykonawcy. Ze względu na limit 
znaków pozostałe informacje w dokumentacji przetargowej - SIWZ.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/02/2021
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)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/02/2021
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Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie, sala konferencyjna nr 323 – 3 
piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega 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. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 1) wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z postępowania, tj. do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa rozdz. V: pkt 5 
ppkt 1 lit. od a do g SIWZ, tj.: a) zaświadczenie właściwego naczelnika US; b) zaświadczenie właściwej 
terenowej jednostki organizacyjnej ZUS; c) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG; d) informacja z KRK w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy; e) oświadczenie 
wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; f) 
oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne; g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków 
i opłat lokalnych; 2) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu — dokumenty zgodnie z sekcją 
III ogłoszenia. 3) oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom: tj. specyfikację techniczną 
oferowanego produktu 3. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) 
formularz oferty stanowiący odpowiednio Załącznik nr 1A lub 1B – w zależności od tego, na którą część/
które części wykonawca składa swoją ofertę zgodnie z rozdziałem I pkt 3 SIWZ; 2) JEDZ; 3) protokół z 
wykonania testów naczyniowych (załącznik nr 4) – dotyczy tylko części nr 1 4) zobowiązanie podmiotu 
trzeciego; 5) odpowiednie pełnomocnictwa; 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 
do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz 
firmy podwykonawców. 7)oświadczenie wg wzoru stanowiącego formularz nr 1A – 1B do SIWZ potw., że 
wszystkie subst. zawarte w ofer. produkcie zostały zarejest. w EAC bądź są zwolnione 4. Szczegółowy wykaz 
dok., które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdz. V SIWZ. 5. Jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. RP składa dokumenty zgodnie z rozdz. VI 
SIWZ. 6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/
zwik_szczecin 7. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie 
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja 
między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia 
składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia a także wszelka inna komunikacja 
między zamawiającym a wykonawcami, o ile inaczej nie określono w SIWZ, odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/
zwik_szczecin 9. W przypadku części IV JEDZ wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa (α), 
owej części i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji we wspomnianej części IV. 10. Postępowanie jest 
prowadzone w języku polskim. 11. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. 12. Z powodu limitu znaków więcej 
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informacji o postępowaniu i warunkach udziału w postępowaniu można znaleźć w dokumentacji przetargowej - 
SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

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 Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

7 / 7


