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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
Sierakowice
83-340
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Zdanowicz
Tel.:  +48 586847341
E-mail: biuro@pwik.sierakowice.pl 
Faks:  +48 586847341
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwik.sierakowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pwik.sierakowice.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://platformazakupowa.pl/pn/pwikz_sierakowice
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji do przetwarzania osadów ściekowych, powstających w OŚ w Sierakowicach i
Sulęczynie, na środek wspomagający uprawę roślin i/lub nawóz organiczno – mineralny
Numer referencyjny: POIŚ/ZP/5/2019

II.1.2) Główny kod CPV
42990000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:biuro@pwik.sierakowice.pl
www.pwik.sierakowice.pl
www.pwik.sierakowice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pwikz_sierakowice
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1. Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa i montaż instalacji do przetwarzania osadów ściekowych,
powstających w oczyszczalniach ścieków w Sierakowicach i Sulęczynie, na środek wspomagający uprawę
roślin i/lub nawóz organiczno – mineralny”, realizowana w dwóch etapach.
2. Szczegółowy Opis Zamówienia Zawarty jest w załączniku nr 1A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i
beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” podczas wykonywania
kontraktu (załącznik nr 5 do SIWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
42996900

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63

II.2.4) Opis zamówienia:
ETAP I Dostawa wraz z montażem następujących elementów technologicznych:
1. kompletny ciąg technologiczny do przetwarzania osadów ściekowych i innych bioodpadów wapnem
palonym na środek wspomagający uprawę roślin i/lub nawóz organiczno-mineralny o wydajności min.
10 tys. ton substratu na rok, który zostanie zainstalowany w wydzielonej części hali technologicznej na
nieruchomości należącej do Zamawiającego w miejscowości Sierakowice. Wykonawca przeprowadzi rozruch
instalacji. Wykonawca winien przewidzieć w ramach etapu dostawę reagenta BWR w ilości niezbędnej do
przeprowadzenia rozruchu technologicznego oraz pobrania próbek produktu wynikowego, niezbędnych do
przeprowadzenia procedury certyfikacji jako środek wspomagający uprawę roślin do celów rolniczych lub upraw
leśnych i/lub nawozowej uzyskanego produktu wynikowego.
2. układ dozowania reagenta - wapna (CaO) - silos na wapno o pojemności min. 45 m3 maks. 60 m3.
3. węzeł rozdrabniania, ważenia i pakowania produktu w pojemniki BIG BAG, który zostanie zlokalizowany w
części magazynowej hali technologicznej.
4. centralny układ neutralizacji pyłów i amoniaku.
ETAP II Przeprowadzenie przez Wykonawcę pełnej procedury certyfikującej:
Uzyskanie dla Producenta (Zamawiającego) decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia
produktu wynikowego z technologii do obrotu rynkowego jako:
1. środek wspomagający uprawę roślin, w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od zakończenia rozruchu
instalacji potwierdzonej protokołem odbioru.
2. nawóz rolniczy, przeznaczony na użytki zielone, w tym warzywa, owoce i inne rolne uprawy polowe w
terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia rozruchu instalacji potwierdzonej protokołem odbioru.
Zamawiający dopuszcza możliwość nieuzyskania dopuszczenia nawozowego w przypadku, gdy substrat
dostarczony przez Zamawiającego nie pozwoli na uzyskanie takich parametrów fizykochemicznych, które
umożliwią uzyskanie certyfikatu nawozowego dla produktu wynikowego.
3. W ramach Etapu Wykonawca winien przeprowadzić wymagane do uzyskania decyzji procedury certyfikujące
technologię i produkt finalny technologii, badania i wymagane opinie oraz złożyć w imieniu Producenta
(Zamawiającego) wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie decyzji o prawie wprowadzenia
produktu wynikowego z technologii do obrotu rynkowego. W przypadku, gdy wiedza w zakresie dedykowanej
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dla zastosowanej technologii procedury certyfikującej tę technologię oraz produkt finalny, będzie objęta
zastrzeżonym know – how, Wykonawca technologii powinien przedłożyć stosowne oświadczenia woli o
pozyskaniu tych praw zawierające się w umowie z podmiotem, któremu te uprawnienia przysługują, określającej
zobowiązania stron oraz podpisania stosowanej klauzuli poufności.

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: 5
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:
Realizacja zamówienia jest współfinasowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach”, umowa nr POIS.02.03.00-00-0029/17-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
A. Etap I w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
B. Etap II, a) 8 miesięcy , b) 12 miesięcy, od zakończenia rozruchu instalacji potwierdzonej protokołem odbioru
Kryteria oceny ofert: a) cena (waga 85 %) b) Termin gwarancji Wykonawcy (waga 15 %)
Ustala się wadium w wysokości: 75 000,00 zł, Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (cena
brutto) podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000 000,00 zł.;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
• dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 2 000 000,00 zł;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie:
a) dwie dostawy, montaż i rozruch instalacji technologicznej do przetwarzania osadów pościekowych na terenie
oczyszczalni ścieków o wydajności przetwarzania min. 4 Mg/h,
b) dwie usługi przeprowadzenia procedury potwierdzającej uzyskanie decyzji MRiRW na wprowadzenie
produktu wynikowego z instalacji do przetwarzania osadów pościekowych jako środek wspomagający
uprawę roślin oraz jedną usługę przeprowadzenia procedury potwierdzającej uzyskanie decyzji MRiRW na
uzyskany z instalacji do przetwarzania osadów pościekowych nawóz mineralno-organiczny, umożliwiające
ich wykorzystanie w uprawie polowej roślin, w uprawie warzywniczej i sadowniczej oraz trwałych użytkach
zielonych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) dowody określające, czy dostawy/usługi wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywane, w okresie trzech lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, 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 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 nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (jeden wspólny wykaz w przypadku
Wykonawców składających ofertę wspólną);

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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

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.1.4) 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: 10/01/2020
Czas lokalny: 12:45

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/03/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2020r. o godz. 13:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie
Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
adres siedziby: ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice
budynek administracyjny – I piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanych
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1986). 1.2
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 1.3 Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 1.4 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. 1.5 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 1.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia,
a 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

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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warunków zamówienia na stronie internetowej. 1.7 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w
ppkt. 1.5 oraz 1.6 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.
1.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się: - w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. - w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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