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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417269-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołów: Urządzenia natleniające
2017/S 202-417269

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
Punkt kontaktowy: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Barbara Janosz
43-190 Mikołów
Polska
Tel.:  +48 322180551
E-mail: zamowienia@zim.com.pl 
Faks:  +48 322180553
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.zim.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
Sektor wodny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Prace polegające na wykonaniu dostaw wraz z montażem i rozruchem oraz serwisem wszystkich
dostarczonych w ramach umowy urządzeń – w całym okresie gwarancji i rękojmi przedmiotu umowy –
realizowanych w ramach Zadania p.n.: „Modernizacja układu napowietrzania reaktora biologicznego na
oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

mailto:zamowienia@zim.com.pl
www.zim.com.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Mikołów.
Kod NUTS PL22C

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu dostaw wraz z montażem i rozruchem oraz
serwisem wszystkich dostarczonych w ramach umowy urządzeń – w całym okresie gwarancji i rękojmi
przedmiotu umowy – realizowanych w ramach Zadania p.n.: „Modernizacja układu napowietrzania reaktora
biologicznego na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie”
Przedmiotowy zakres obejmuje:
1. Skuteczne odcięcie ciągów reaktora, zabezpieczenie urządzeń, sond pomiarowych, itp., przygotowanie
terenu oczyszczalni.
2. Opróżnienie reaktora: odpompowanie cieczy do sąsiedniego reaktora i kanalizacji, usunięcie, wywóz i
utylizacja odpadów.
3. Naprawa dylatacji w ciągach reaktora (uszczelnienia).
4. Wymiana mieszadeł wraz z osprzętem, rozbudową pomostów i podłączeniem zasilania i AKPiA.
5. Wymiana dmuchaw na nowe energooszczędne stałoobrotowe jednostki promieniowe wraz z ich
podłączeniem do zasilania i sterowania.
6. Modernizacja systemu elektroenergetycznego oraz wykonanie nowego systemu sterowania.
7. Wymiana membran i zaworów dyfuzorów – 830 sztuk.
8. Rozruch technologiczny (ze szkoleniem załogi).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42996600, 42131250, 45252200

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Prace polegające na wykonaniu dostaw wraz z montażem i rozruchem oraz serwisem wszystkich
dostarczonych w ramach umowy urządzeń – w całym okresie gwarancji i rękojmi przedmiotu umowy –
realizowanych w ramach Zadania p.n.: „Modernizacja układu napowietrzania reaktora biologicznego na
oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie”.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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Okres w miesiącach: 5 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 120 000 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych
00/100), nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki:

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12- 23
ustawy;
Wraz z ofertą każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci
formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), że nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 5 SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające
zamawiającemu i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD)
(bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl). Po uruchomieniu strony, wyborze języka polskiego, wyborze opcji „Jestem
wykonawcą”, należy korzystając z opcji „zaimportować ESPD” wczytać plik espdrequest(1) (po wcześniejszym
zapisaniu pobranego pliku na dysku lokalnym, czy innym nośniku danych), wybrać państwo Polska
i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami w narzędziu). Wykonawca może wykorzystać w
dokumencie JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosownie do treści art. 25a ust. 7 ustawy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w formie dokumentu
JEDZ, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, składa także odrębne dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów (zawierające
wymagane informacje zawarte w części II sekcja A i B oraz w części III i IV- w jakim powołuje się na ich zasoby,
należycie wypełnione i podpisane przez te podmioty). Celem wykazania faktycznego udostępnienia wykonawcy
potencjału przez podmiot trzeci dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
wraz z ofertą winien złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego (forma: oryginał).
Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców,
którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy.

http://ec.europa.eu/growth/espd
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (należy jedynie wypełnić JEDZ
w części II sekcję D oraz w części IV sekcję C pkt 10)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących oświadczeń i dokumentów:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 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;
3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) Wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 3 000 000 PLN w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie minimalnego rocznego obrotu w wysokości 6 000 000
PLN.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących oświadczeń i dokumentów:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert;
oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a
jeżeli okres działalności jest krótszy- za ten okres.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał,:
1) co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i montażu urządzeń układu napowietrzania i mieszania
w reaktorach biologicznych (w tym dmuchaw i mieszadeł) zrealizowanego na komunalnych oczyszczalniach
ścieków o średniej przepustowości nie mniejszej niż 8.000 m3/dobę
2) co najmniej 1 zamówienia polegające na dostawie i modernizacji systemu elektroenergetycznego oraz
systemu AKPiA zrealizowanego na komunalnych oczyszczalniach ścieków o średniej przepustowości nie
mniejszej niż 8.000 m3/dobę
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi
uprawnienia wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) tj.:
1) osobą posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy w ww. specjalności w zakresie wykonania co najmniej 2
zadań dot. budowy/przebudowy/rozbudowy/modernizacji obiektu (w tym co najmniej jedno zadanie obejmowało
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ww. czynności na terenie oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości nie mniejszej niż 8.000 m3/dobę) i
wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 3 000 000 PLN netto / każda;
2) osobą posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej;
doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy w ww. specjalności co najmniej 2 zadań dot. budowy/
przebudowy/ rozbudowy/modernizacji obiektu (w tym co najmniej jedno zadanie obejmowało ww. czynności na
terenie oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości nie mniejszej niż 8.000 m³/dobę) i wartości wykonanych
robót nie mniejszej niż 3 000 000 PLN netto / każda;
3) osobą posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy w ww. specjalności co najmniej 2 zadań dot. budowy/
przebudowy/ rozbudowy/modernizacji obiektu (w tym co najmniej jedno zadanie obejmowało ww. czynności na
terenie oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości nie mniejszej niż 8.000 m³/dobę) i wartości wykonanych
robót nie mniejszej niż 1 000 000 PLNnetto / każda.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących oświadczeń i dokumentów:
wykazu potwierdzającego wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw, o których mowa w pkt 5.1.2. a) SIWZ, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów określających 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 lwykonywane, 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 nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
wykazu osób o których mowa w pkt 5.1.2. b) pkt 1)-3) SIWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
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1. Cena. Waga 60
2. Deklaracja dostawy i montażu dmuchaw z kołnierzowym, samoosiowalnym mocowaniem silnika w systemie
B5, niewymagającym specjalnego osiowania podczas każdego montażu. Waga 40

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
14/D/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.11.2017 -
15:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.11.2017 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28.11.2017 - 10:30
Miejscowość
Mikołów
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 17.1. Środki ochrony prawnej –
odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także
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innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisówustawy.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, Warszawa, a kopię
przekazuje Zamawiającemu.
17.4. Odwołanie wnosi się:
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 ustawy zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
17.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
17.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.4. i 17.3. 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.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
j.w

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.10.2017


