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Ogłoszenie nr 373532 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.

Tczew: Modernizacja systemu wentylacji wraz z innowacyjnym systemem eliminacji

pyłów, odorów oraz substancji toksycznych z hali sortowni w Zakładzie Utylizacji

Odpadów Stałych w Tczewie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.

22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich

jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://
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nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 19247119900000, ul.

ul. Rokicka  , 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 328 372, e-mail zuos.tczew@poczta.fm, faks

585 328 372. 

Adres strony internetowej (URL): www.zuostczew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku

wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z

zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem

(URL)

nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
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nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak 

Inny sposób: 

złożenie w siedzbie Zamawiającego/przesłanie na adres Zamawiającego

Adres: 

ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu wentylacji wraz z innowacyjnym

systemem eliminacji pyłów, odorów oraz substancji toksycznych z hali sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w

Tczewie

Numer referencyjny: IN/1/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
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Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W zakładach zagospodarowania odpadów

są stosowane technologie, które uzdatniają powietrze emitowane z różnych obiektów, ale brak jest standardu dla obiektu

sortowni (brak w tym zakresie regulacji prawnych i odpowiednich norm). Powszechnie stosowane technologie neutralizacji

odorów, ze względu na specyficzny skład atmosfery w sortowni odpadów, nie mają zastosowania bez odpowiedniej ich

modyfikacji, która jest możliwa tylko wtedy, gdy dla danego obiektu dobrane zostanie indywidualnie złoże (zapewniające

skuteczne usuwanie substancji odorotwórczych i toksycznych). W tym celu przeprowadzony zostanie proces badawczo-

rozwojowy dotyczący rozbudowy układu wentylacji z wykorzystaniem technologii węgla aktywnego. Konstrukcja układu

technologicznego ma umożliwiać modyfikację technologii usuwania odorów pod zmieniające się warunki fizykochemiczne

atmosfery. W ramach procesu badawczo-rozwojowego Zamawiający określa następujące założenia: 1) Przedmiotem prac

będzie opracowanie procesu rozbudowy układu wentylacji w obiekcie sortowni wraz z dostawą i uruchomieniem urządzenia

wykorzystującego technologię węgla aktywnego. Zastosowana technologia ma gwarantować w sposób ciągły skuteczne

usuwanie substancji toksycznych i odorotwórczych, przy zachowaniu bezprzerwowej pracy urządzenia, i przy wykorzystaniu

procedury umożliwiającej ocenę stanu złoża; 2) Zadaniem Wykonawcy w ramach partnerstwa innowacyjnego będzie określenie

warunków granicznych stopnia zużycia złoża; 3) Konstrukcja układu technologicznego ma umożliwić modyfikację technologii

usuwania odorów pod zmieniające się warunki fizykochemiczne atmosfery zapewniając ciągłą pracę urządzenia przy

ewentualnej rozbudowie hali sortowni; 4) Wykonawca poprzez prowadzone badania na miejscu będzie zobowiązany

zagwarantować ciągłość skutecznego działania zaproponowanej technologii; 5) W ramach przedsięwzięcia zostanie

zastosowana technologia z użyciem złoża węgla aktywnego; 6) Wykonawca przedstawi koncepcję rozbudowy układu wentylacji

umożliwiającą redukcję substancji toksycznych i odorotwórczych zakładanych redukcji substancji toksycznych i odorowych 7)

Poszczególne etapy partnerstwa innowacyjnego zostaną ustalone na etapie negocjacji. W ramach etapów Zamawiający planuje

przeprowadzenie następujących czynności: a) dostarczenie prototypu urządzenia, uruchomienie i wykonanie badań zerowych

(stanowiących punkt odniesienia dla kolejnych etapów) b) w ustalonych okresach – wykonanie kolejnych badań i podjęcie

decyzji co do potrzeby modyfikacji złoża; Cykl badań powinien odzwierciedlać roczny cykl funkcjonowania sortowni, tak aby

możliwe było określenie stopnia zużycia złoża. 

II.5) Główny kod CPV: 45330000-9
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Dodatkowe kody CPV:45331200-8, 71320000-7, 73100000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp: tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art.

67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: przewiduje się udzielenie zamówień o których mowa powyżej

dotychczasowemu wykonawcy poleających na powtórzeniu podobych robót budowl. lub usług, zgodnych z przedmiotem

zamowienia, w zakresie m.in. modernizacji urządzeń, modyfikacji złoża, badań lub ekspetyz - do 20% wartości zam.

podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe: ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia jest zależny od przebiegu procesu

badawczo-rozwojowego

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku

Informacje dodatkowe 
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1) wykażą, że dysponują lub będą dysponowali następującymi osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia: a) jedną osobą, na stanowisko Eksperta, posiadającą stopień naukowy dr inż. oraz min. 5-letnie

doświadczenie w działalności naukowej na rzecz ochrony środowiska oraz, w ramach pracy zawodowej, co najmniej dwie

publikacje (np. artykuły prasowe w prasie branżowej) dotyczące tematyki unieszkodliwiania odorów, b) jedną osobą, na

stanowisko Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ww. osoba

powinna posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru w zakresie ww.

uprawnień budowlanych, w tym w ramach co najmniej dwóch robót budowlanych dotyczących rozbudowy, przebudowy

lub budowy obiektów uzdatniających szkodliwe medium, takich jak oczyszczalnia ścieków albo zakład zagospodarowania

odpadów odpadów. Wartość każdej z ww. robót powinna wynosić co najmniej 1.000.000 zł brutto c) jedną osobą, na

stanowisko Specjalisty ds. nadzoru nad eksploatacją, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie ochrony

środowiska oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w nadzorze nad eksploatacją (obejmującą w szczególności nadzór

nad prowadzonymi procesami technologicznymi) minimum jednego obiektu przeznaczonego do uzdatniania medium

szkodliwego, tj. oczyszczalni ścieków albo zakład zagospodarowania odpadów d) jedną osobą, na stanowisko Specjalisty

ds. nadzoru technologicznego, posiadającą doświadczenie w pełnieniu nadzoru technologicznego rozruchów układów

technologicznych w co najmniej jednym obiekcie przeznaczonym do uzdatniania medium szkodliwego, tj. oczyszczalni

ścieków albo zakład zagospodarowania odpadów e) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych ww.

uprawnień, w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta (lub projektanta sprawdzającego) dla co najmniej

jednego projektu związanego z budową lub rozbudową układów technologicznych funkcjonujących w obiektach

przeznaczonych do uzdatniania medium szkodliwego, tj. oczyszczalni ścieków lub zakład zagospodarowania odpadów. 2)

wykażą, że dysponują lub będą dysponowali zapleczem naukowo-badawczym, tj.: zespół naukowo-badawczy składający

się z co najmniej 5 osób, z których każda posiada wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe w zakresie ochrony

środowiska bądź w zakresie budownictwa. Ww. zespół powinien posiadać doświadczenie w opracowaniu co najmniej 3

projektów innowacyjnych na rzecz ochrony środowiska związanych z modernizacją układów technologicznych lub

modernizacją urządzeń poprawiającą ich efektywność (potwierdzeniem doświadczenia mogą być np. certyfikaty CE lub inne

potwierdzające zgodność zmodernizowanych układów technologicznych lub urządzeń z odpowiednią normą) Dodatkowo

Zamawiający wymaga, aby efektywność pracy ww. zespołu naukowo-badawczego była potwierdzona co najmniej 3

patentami na wynalazki lub zgłoszeniami patentowymi lub prawami ochronnymi na wzory użytkowe, uzyskanymi na rzecz
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podmiotu zatrudniającego zespół, w tym co najmniej jeden patent lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub zgłoszenie

patentowe, powinno dotyczyć urządzenia stosowanego w obszarze uzdatniania powietrza (neutralizacji odorów) 3)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonawca powinien wykazać, że: a) wykonał w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usługę

eksploatacji (obejmującej co najmniej przeglądy, konserwacje, usuwanie awarii oraz modernizację istniejących układów)

minimum jednego obiektu z dziedziny ochrony środowiska (gospodarka odpadami lub gospodarka wodno-ściekowa),

obsługującego min. 1000 osób. Przy czym usługa musiała być świadczona przez nieprzerwany okres min. dwóch lat. Za

obiekt z dziedziny ochrony środowiska uznaje się: - obiekty gospodarki odpadami: zakład zagospodarowania odpadów,

kwatera składowania odpadów, - oczyszczalnie ścieków lub stacje uzdatniania wody (także z ujęciami). b) wykonał w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w

tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu co najmniej jednej instalacji oczyszczania

powietrza o wydajności minimum 2000 m3/h.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych

lub doświadczeniu tych osób: tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE

NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA

KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
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udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

następujących oświadczeń/dokumentów (w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej): 1) odnośnie warunku wskazanego w Sekcji III.1.3 pkt 3

lit. b Ogłoszenia - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty te zostały wykonane (zaleca się wykorzystanie wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia), z

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - inne dokumenty; 2) odnośnie warunku wskazanego w Sekcji III.1.3 pkt 3 lit. a Ogłoszenia - Wykaz usług

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zaleca się wykorzystanie wzoru

oświadczenia stanowiącego załącznik 5 do Ogłoszenia), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy 3) odnośnie warunku wskazanego w

Sekcji III.1.3 pkt 2 Ogłoszenia - Opis zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie

pozostawało w dyspozycji wykonawcy (Opis powinien zawierać szczegółowe dane potwierdzające dysponowanie

wymaganym zapleczem naukowo-badawczym) 4) odnośnie warunku wskazanego w Sekcji III.1.3 pkt 1 lit. a-e Ogłoszenia

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za



Ogłoszenie

file:///C|/Users/mzimny.LAP008/Desktop/PARTNERSTWO IN/Ogłoszenie.htm[2016-12-23 13:26:40]

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 (zaleca się

wykorzystanie wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik 7 do Ogłoszenia), 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

następujących dokumentów: Opis zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie

pozostawało w dyspozycji wykonawcy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o wynikach oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (zaleca się wykorzystanie wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik 8 do

Ogłoszenia), Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: partnerstwo innowacyjne 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 

Informacja na temat wadium 

1. Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie przez Wykonawcę

wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100). 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu

składania ofert. 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą 2. Wadium może być wniesione w jednej lub

kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
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oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz.

275). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego w Banku PKO BP nr 3 Tczew: 55144011980000000001277208, z dopiskiem: „Wadium - Modernizacja

systemu wentylacji ZUOS Tczew” 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Zamawiającego przed upływem

terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej został

dołączony do oferty. 5. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w terminie wskazanym w pkt 4

powyżej, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

6. W przypadku wniesienia wadium w: 1) poręczeniach bankowych, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach

ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275), Dowód

wniesienia wadium należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający Zamawiającemu oddzielne przechowywanie w

siedzibie Zamawiającego. Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania

ofert. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert.

Wadium w powyższych formach należy wnieść na okres związania ofertą. 7. Uwaga! Zamawiający uzna wadium złożone w

formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej za ważne w przypadku, gdy będzie sporządzona

zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),

nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę

gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zapis, że gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze

żądanie Zamawiającego podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu, f) zobowiązanie gwaranta do

zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniała w

stosunku do Wykonawcy co najmniej jedna z przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy . 8.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
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w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.

1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 2) Wykonawca, którego oferta została

wybrana odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie; 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 4) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy. 13. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego, na wniosek Wykonawcy, zaliczone będzie

przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  5

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: 

W przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy będą spełniać warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5,

Zamawiający sporządzi listę rankingową i zaprosi do składania ofert 5 najlepszych wykonawców na podstawie

następujących kryteriów selekcji: 1) za każde dodatkowe doświadczenie w opracowaniu projektów innowacyjnych na rzecz

ochrony środowiska związanych z modernizacją układów technologicznych lub modernizacją urządzeń poprawiającą ich

efektywność (potwierdzeniem doświadczenia mogą być np. certyfikaty CE lub inne potwierdzające zgodność wdrożonych

układów technologicznych lub urządzeń z odpowiednią normą), ponad wymagane minimum określone w Sekcji III.1.3 pkt

2 Ogłoszenia, Wykonawca otrzyma dwa punkty 2) za każdy dodatkowy patent na wynalazek lub zgłoszenie patentowe lub

prawo ochronne na wzór użytkowy, inne niż dotyczące urządzenia stosowanego w obszarze uzdatniania powietrza, ponad

wymagane minimum określone w Sekcji III.1.3 pkt 2 Ogłoszenia, Wykonawca otrzyma jeden punkt 3) za każdy dodatkowy

patent na wynalazek lub zgłoszenie patentowe lub prawo ochronne na wzór użytkowy dotyczący urządzenia stosowanego

w obszarze uzdatniania powietrza (neutralizacji odorów), ponad wymagane minimum określone w Sekcji III.1.3 pkt 2

Ogłoszenia, Wykonawca otrzyma pięć punktów Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych 5 Wykonawców, którzy

otrzymają najwyższą ilość punktów na podstawie ww. kryteriów. W przypadku gdy kilku wykonawców otrzyma taką ilość

punktów o kolejności zdecyduje liczba punktów za doświadczenie o którym mowa w pkt 1 powyżej. Zamawiający nie

dopuszcza w tym zakresie posługiwania się zasobami udostępnionymi w oparciu o zobowiązania, o których mowa w art.

22a ustawy Pzp

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

Informacje dodatkowe: 
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych: 

nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach

umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) nie 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich

udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą

mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
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1. cena

2. dodatkowe patenty na wynalazek lub zgłoszenia patentowe lub uzyskane prawa ochronne na wzór

użytkowy dotyczące urządzenia stosowanego w obszarze uzdatniania powietrza (neutralizacji odorów), ponad

wymagane minimum określone w Sekcji III.1.3 pkt 2 Ogłoszenia

3. oferowane złożone posiadające certyfikat REACH

4. dodatkowe publikacje Eksperta dotyczące tematyki unieszkodliwiania odorów, ponad wymagane minimum

określone w Sekcji III.1.3 pkt 1 lit a Ogłoszenia

5. dodatkowe doświadczenie Specjalisty ds. nadzoru technologicznego ponad wymagane minimum określone

w Sekcji III.1.3 pkt 1 lit. d Ogłoszenia

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 1)

technologia neutralizacji odorów i substancji toksycznych musi być oparta na złożu węgla aktywnego 2) w przypadku zmian

wynikających z założeń rozbudowy hali sortowni zaoferowany układ technologiczny musi umożliwiać jego rozbudowę 3)

zaoferowana technologia musi być modułowa w celu zapewnienia ciągłości pracy urządzenia, przy założeniu procedury

badawczej. Technologia modułowa musi zapewniać ciągłość pracy układu, w tym w trakcie prac serwisowych lub wymiany

złoża. Ponadto modułowość musi umożliwiać okresowe zwiększanie obciążenia poszczególnych sekcji układu technologicznego,

a tym samym umożliwiać prace konserwacyjne dotyczące tych sekcji układu technologicznego lub prace modernizacyjne w

obiekcie, z którego medium jest usuwane 4) zaoferowana technologia musi zapewniać eliminację pyłów, odorów oraz

substancji toksycznych w strumieniu powietrza oczyszczonego 5) oferta musi przewidywać badania w cyklu kwartalnym, w

okresie rocznym, mające na celu aktualną ocenę stanu złoża i potwierdzenie skuteczności pracy urządzenia oraz opracowanie

raportu z cyklu rocznego pracy urządzenia wykazującego zmienność składu atmosfery i pracy złożona (dla opracowania

prognozy zużycia złoża na kolejny rok) Metodologia i wyniki badań zostaną zweryfikowane przez specjalistę z dziedziny

toksykologii, działającego z ramienia Zamawiającego. 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny

ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń

informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
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Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień umowy. Szczegółowe warunki zmiany umowy zostaną

ustalone na dalszym etapie postępowania.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 09/01/2017, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

nie 

Wskazać powody: 
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wykonawca ubiegając się o zamówienie zobowiązany jest złożyć: 1. Podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zaleca się wykorzystanie wzoru Wniosku zamieszczonego

jako załącznik nr 1 do Ogłoszenia); 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się wykorzystanie

wzoru Wniosku zamieszczonego jako załącznik nr 2 do Ogłoszenia); 3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji zaleca się

wykorzystanie wzoru Wniosku zamieszczonego jako załącznik nr 3 do Ogłoszenia); 4. Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo – do

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli

osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego

reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 5. w przypadku

polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadzie wskazanej w art. 22a ustawy Pzp - pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

- jako dowód polegania przez Wykonawcę w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu; 6. Oświadczenia i dokumenty

wskazane w ogłoszeniu w pkt III.3- III.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt III.1.3)

ogłoszenia powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt

III.3 ) ogłoszenia (zaleca się wykorzystanie wzoru Wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia). W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt III.3 (zaleca się wykorzystanie

wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 i 4 do Ogłoszenia) oraz dokument o którym mowa w pkt III.4 Ogłoszenia

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 wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w

oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.4) ogłoszenia (zaleca się wykorzystanie wzoru Wniosku stanowiącego załącznik nr 4
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do Ogłoszenia. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o

podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.4)ogłoszenia (zaleca się wykorzystanie wzoru Wniosku

zamieszczonego jako załącznik nr 4 do Ogłoszenia).
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