
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

Dostawa polielektrolitu do zagęszczania i odwadniania osadu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366273119

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Długa 21

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzwik.nowytarg.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.nowytarg.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177875/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-05-26 10:14

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Dostawa polielektrolitu do zagęszczania i odwadniania osadu na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa polielektrolitu do zagęszczania i odwadniania osadu na
oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu , w okresie od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, w ilości 1000 kg co ok. 2 - 3
tygodni, tj. ok. 20 000 kg w okresie 1 roku.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-06-24 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

I. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale 10) SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których mowa w art 2
ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)”
3. Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

II.Podstawy wykluczenia z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, 
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1. w art. 108 ust. 1 PZP ;
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2. w art. 109 ust. 1 pkt. 4, PZP, tj.:
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z
wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
3. art. 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)”

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP

III. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

V. Kryteria oceny ofert: 
• Koszt odwodnienia 1 tony suchej masy osadu przy osiągnięciu skuteczności odwadniania osadu co najmniej 18 % suchej
masy osadu - 80 % 
• Zawartość zawiesiny w odcieku - 10 % 
• Wartość ChZT w odcieku - 10 %

VI. Oferowany polielektrolit musi spełniać warunek średniej skuteczności odwadniania co najmniej 18 % suchej masy osadu.
W celu potwierdzenia, że oferowany polielektrolit odpowiada w/w wymaganiom, Wykonawca zobowiązany jest do
bezzwłocznego dostarczenia na oczyszczalnię ścieków w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Polna 51 , próbki jednego
worka polielektrolitu w proszku , w oryginalnym opakowaniu, w ilości co najmniej 25 kg, w terminie do 31 maja 2022 roku , w
celu komisyjnego przeprowadzenia prób odwadniania. W celu uniknięcia nieporozumień, każda dostarczona próbka
polielektrolitu musi być w oryginalnym opakowaniu, opatrzona nazwą polielektrolitu oraz nazwą , siedzibą, numerem telefonu
i adresu e – mailowego Wykonawcy .
Próbki nieopisane w w.w. sposób nie będą poddawane próbie odwadniania osadu .
Oferta zostanie przyjęta, jeżeli średnia z 3 prób z przeprowadzonych 4 prób na dawkach 8,10, 12,14, g/kg s.m. z wirówek
odwadniających w 30 min. próbie, dała efekt co najmniej 18 % suchej masy osadu.
Jeżeli badania nie potwierdzą wyżej opisanej skuteczności odwadniania co najmniej 18 % suchej masy osadu - oferta
zostanie odrzucona.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 8 PZP , tj. udzielenia zamówienia na
dodatkowe dostawy w ilości do 5 000 kg w przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia sumarycznej wielkości dostaw.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz załączników również na stronie internetowej: www.mzwik.nowytarg.pl
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