
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Dostawa, montaż i uruchomienie kratopiaskownika na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022269127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 2A

1.5.2.) Miejscowość: Karpacz

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757619431

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzgk-karpacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzgk-karpacz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka komunalna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne, gospodarka wodna i ściekowa oraz gospodarka mieszkaniowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa, montaż i uruchomienie kratopiaskownika na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3844ff21-40b4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372724/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30 14:22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
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SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.mzgk-karpacz.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, email: sekretariat@mzgk-karpacz.pl. Adres elektronicznej skrzynki
podawczej zamawiającego (ePUAP): /mzgkkarpacz/SkrytkaESP, https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do for-mularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą
w Karpaczu, dane kontaktowe ADO: Karpacz (58-540), ul. Obroń-ców Pokoju 2a, e-mail: sekretariat@mzgk-karpacz.pl.
2. Dane będą przetwarzane:
• aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie za-mówienia publicznego, wynikające z
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów do niej wykonawczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• aby zrealizować umowę (w przypadku jej zawarcia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wypełnić obowiązki prawne związane z
umową, wynikające w szczególności z przepisów prawa rachunkowego i podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• aby zrealizować prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicz-nego oraz umową (w przypadku jej zawarcia), zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO.
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamó-wienia publicznego.
4. Twoje dane będą przekazywane:
• podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. fir-my serwisujące systemy informatyczne
ADO (w szczególności M. Informatyka sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Mysłowicach (41-400), przy ul. Modrzewskiego 42), dostawcy
usługi ho-stingu poczty elektronicznej (w szczególności home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (70-653), przy ul. Zbożowej 4),
• podmiotom/osobom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, w
szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w przy-padku zawarcia umowy również przez okres wynikający z prawa
rachunkowego i podatkowego. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO będą przechowywane do
czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.
6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decy-zji w sposób zautomatyzowany
(czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
7. Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do Twoich danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, ADO może żądać od Ciebie, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-go, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo
zamówień publicz-nych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
• usunięcia danych (w określonych przypadkach),
• ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa nie ogranicza
przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu zakończenia po-stępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją 
szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO),
• przenoszenia Twoich danych osobowych (pod określonymi warunkami),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2022-P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż polegający na wpięciu urządzenia w istniejący kolektor dopływowy oraz
ewentualne zmiany w istniejących ciągach komunikacyjnych oraz uruchomienie kratopiaskownika na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Karpaczu przy ul. Nadrzecznej, działka nr 170 obr. 0002, powiat karkonoski, woj. dolnośląskie. 
4.2. Kratopiaskownik powinien być zdolny/przystosowany do:
• przyjęcie napływu ścieków na poziomie wydajności: maksymalne godzinowe - 30 l/s i średniodobowe 20 l/s
• efektywność usuwania piasku 95% dla ziaren o średnicy >0,2 mm,
• pracy w systemie ciągłym 24 h/d w pełnym systemie automatyki, 
• pracy na zewnątrz w warunkach zimowych (wymaga się, aby urządzenie posiadało system ocieplenia i ogrzewania)
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kratopiaskownik):
• szczelina kraty 3 mm,
• kąt nachylenia kraty 850,
• szerokość kraty 500 mm
• temperatura pracy -30oC do 50oC
• część piaskownika o średniej przepustowości 10-20 l/s 
• przenośniki ślimakowe piasku wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
• układ napowietrzania – dmuchawa bocznokanałowa + system napowietrzania wspomagający flotację tłuszczy,
• kieszeń na tłuszcz szerokości min. 400 mm wyposażoną w zgarniacz tłuszczu, którym tłuszcz zgarniany będzie do komory
czerpanej pompy wyporowej.
4.4. Praso płuczka skratek:
• przepustowość 1 m3 skratek /h,
• praso płuczka zintegrowana z kratą taśmowo-hakową,
• średnica roboczej strefy prasowania min. 200mm,
• spirala prasująca wykonana ze stali nierdzewnej AISI ,04,
• wymagane ciśnienie wody technologicznej – min. 4 bar,
• zapotrzebowanie na wodę max. 3 dm³/s przy ciśnieniu 4 bar.
4.5. Parametry zasilania:
• napęd taśmy min. 0,18kW/400V/IP55
• napęd zgarniaka min. 0,18kW/400V/IP55,
• napęd spirali zgarniającej piaskownika min.0,37kW/400V/IP55,
• napęd spirali wynoszącej piaskownika min.0,37kW/400V/IP55,
• silnik dmuchawy min.0,4kW/400V/IP55,
• napęd zgarniacza min.0,18kW/400V/IP55
4.6. Pompa tłuszczu 1,5 kW/400V/IP55
4.7. Kratopiaskownik będzie zamontowany na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej na zewnątrz przy reaktorze
biologicznym. Wymiary płyty fundamentowej na kratopiaskownik wy-noszą, długość ok. 5 m oraz szerokość ok. 4 m. 
4.8. Wpięcie w istniejący kolektor dopływowy zachowując przy tym istniejący kanał (istniejący piaskownik) jako by-pass
urządzenia oraz ewentualne zmiany w istniejących ciągach komunikacyjnych, leżą po stronie sprzedającego. 
4.9. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2022r.). 
4.10. W związku z ograniczonym przepływem przez oczyszczalnie, w ramach zamówienia należy ad-optować istniejący
automatyczny system regulacji dopływu ścieków po przez zamontowanie go na dopływie do planowanego
kratopiaskownika.
4.11. W szafie zasilająco-sterowniczej zabudować niezbędne urządzenia techniczne, które zapewnią możliwość pracy
układu. Urządzenia muszą zapewnić prawidłowa pracę wszystkich urządzeń. 
4.12. Należy dostarczyć pełną dokumentację powykonawczą instalacji elektrycznej i AKPiA w wersji drukowanej i
elektronicznej w formacie.pdf.
4.13. Oferta obejmuje transport urządzeń na miejsce przeznaczenia, montaż kratopiaskownika i urządzeń towarzyszących
polegający na wpięciu urządzenia w istniejący kolektor dopływowy oraz ewentualne zmiany w istniejących ciągach
komunikacyjnych, rozruch technologiczny, szkolenie obsługi użytkownik.
4.14. Do oferty należy dołączyć dyspozycje fundamentowe pod katem posadowienia urządzeń, połączeń medialnych oraz
ewentualnych zmian w istniejących ciągach komunikacyjnych, włącznie z wizualizacją oraz podaniem ostatecznych
rzędnych fundamentowych. 
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4.15. Wymagana wizja lokalna na miejscu montażu kratopiaskownika przed złożeniem oferty.
4.16. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: CPV Nr 45252200-0 -
Wyposażenie oczyszczalni ścieków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
6.1.4. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
• doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-minu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem była/jest dostawa wraz
z montażem i rozruchem kratopiaskownika o minimalnych parametrach podanych w pkt. 4 SWZ oraz informacje na temat
obiektu, na którym pra-cują przedmiotowe urządzenia, o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 PLN – poświadczone
referencjami. W przypadku wskazania usługi wykonywanej (trwającej), należy wskazać zakres i war-tość usługi faktycznie
zrealizowaną w celu potwierdzenie spełnienia warunku. Zamawiający nie do-puszcza aby wykaz dotyczył usług
wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata
przed upływem terminu składania ofert. Do sporządzenia wykazu wykonanych usług można wykorzystać załącznik nr 5 do
SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
• doświadczenie wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-minu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem była/jest dostawa wraz z montażem i rozruchem
kratopiaskownika o minimalnych parametrach podanych w pkt. 4 SWZ oraz informacje na temat obiektu, na którym pra-cują
przedmiotowe urządzenia, o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 PLN – poświadczone referencjami. W przypadku
wskazania usługi wykonywanej (trwającej), należy wskazać zakres i wartość usługi faktycznie zrealizowaną w celu potwierdzenie
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spełnienia warunku. Zamawiający nie do-puszcza aby wykaz dotyczył usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Do sporządzenia wykazu
wykonanych usług można wykorzystać załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.2. W
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1. oraz w art. 109
ust. 1 pkt. 4 u.p.z.p. 
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ.
b) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-kurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z innym
Wykonawcą, który złożył od-rębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z doku-mentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wy-konawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – zgodnie z treścią załącznikiem nr 7 do SWZ.
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzo-nych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-łecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdza-jący, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowot-ne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatno-ści lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozu-mienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentual-nymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
8.2.1. dyspozycje fundamentowe pod kątem posadowienia urządzeń oraz połączeń medialnych, włącznie z wizualizacją
oraz podaniem ostatecznych rzędnych fundamentowych
8.2.2. dokumentacje techniczno-ruchową (DTR) oferowanego kratopiaskownika.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodnie z treścią załącznika nr 8 do SWZ.
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2022-P
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 80
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: •	doświadczenie wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-minu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem była/jest dostawa wraz z montażem i rozruchem kratopiaskownika o minimalnych parametrach podanych w pkt. 4 SWZ oraz informacje na temat obiektu, na którym pra-cują przedmiotowe urządzenia, o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 PLN – poświadczone referencjami. W przypadku wskazania usługi wykonywanej (trwającej), należy wskazać zakres i wartość usługi faktycznie zrealizowaną w celu potwierdzenie spełnienia warunku. Zamawiający nie do-puszcza aby wykaz dotyczył usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Do sporządzenia wykazu wykonanych usług można wykorzystać załącznik nr 5 do SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.2.	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1. oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 u.p.z.p.  a)	Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ. b)	Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-kurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył od-rębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z doku-mentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wy-konawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznikiem nr 7 do SWZ. c)	Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzo-nych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. d)	Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdza-jący, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowot-ne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatno-ści lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e)	Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozu-mienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentual-nymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
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	8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 09:05
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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