OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb
Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Stargardzie.
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
81111575800000, ul. ul. Okrzei 6, 73110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 5771274, e-mail
tomasz.zareba@mpgk.stargard.pl ; monika.marcinkiewicz@mpgk.stargard.pl, faks 91 5772128.
Adres strony internetowej (URL): www.mpgk.stargard.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
www.mpgk.stargard.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.mpgk.stargard.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb
Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.
Numer referencyjny: EZ-ZPS-10/2017
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa flokulantów:
a) SKUMA 1476 w ilości 24,0 t w opakowaniach 25 kg b) Skuma 6326 w ilości 24,0 t w opakowaniach 25 kg Ilości flokulantów
wyszczególnione w pkt 1. są ilościami szacunkowymi, które w okresie obowiązywania Umowy mogą ulec zmianie w zależności
od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający może zmniejszyć ilość zamówionego materiału jednak nie więcej niż o
40% łącznej ilości (wagi) zamawianego flokulantu. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych
roszczeń odszkodowawczych. 2. Zamawiający wymaga, aby oferowany przez wykonawcę flokulant spełniał następujące
parametry fizyko-chemiczne: a) SKUMA 1476: Stan fizyczny: ciało stałe, krystaliczny proszek, barwy białawej bez zapachu pH: 3
– 5 (0,5%) gęstość nasypowa: 750kg/m3 b) Skuma 6326: Stan fizyczny: ciało stałe, krystaliczny proszek, barwy białawej bez
zapachu pH: 3 – 5 (0,5%) gęstość nasypowa: 750kg/m3 3. Dodatkowe wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy
dotyczące przedmiotu zamówienia 1)Zasady dostawy flokulantów: a)Wykonawca winien we własnym zakresie zorganizować
transport oraz rozładunek dostarczonego flokulantu w miejscu wskazanym przez zamawiającego tj.: na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Stargardzie przy ul. Drzymały 65. e)Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić braki w dostawie oraz wymienić
partię dostarczonego flokulantu, w przypadku stwierdzenia jego niższej jakości od zdeklarowanej. 2)Wykonawca winien
zapewnić fachowe doradztwo przy stosowaniu flokulantu oraz zagwarantować jego skuteczne działanie. 3)Wykonawca
zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu aktualną kartę charakterystyki substancji, wydaną dla flokulantu będącego
przedmiotem zamówienia opracowaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, każdorazowo w przypadku, gdy
kończyć się będzie ważność karty przedłożonej w ofercie. 4)Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty wszystkie koszty,
które mogą wystąpić w związku z sukcesywnym wykonywaniem dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, albowiem
zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu niewłaściwego skalkulowania ceny lub pominięcia
jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca zapewnia stałą dyspozycyjność do
realizacji dostaw, składających się na przedmiot zamówienia, dostosowaną do bieżących potrzeb Zamawiającego tzn.
zobowiązuje się do każdorazowego zrealizowania dostawy danej partii flokulantu w ustalonym z Zamawiającym terminie, a
Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego zgłaszania zapotrzebowania na dostawę danej partii nie później niż na 7 dni
przed planowanym terminem jej realizacji. Termin dostawy będzie nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia. WARUNKI
PŁATNOŚCI: 1) Za zrealizowany przedmiot zamówienia Wykonawca wystawi fakturę. 2) Zamawiający ureguluje należność w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 3) Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu
zamówienia potwierdzony na dokumencie WZ lub potwierdzeniu odbioru lub protokole odbioru, bez stwierdzonych wad, przez
mistrza oczyszczalni ścieków lub osobę zastępująca. Warunkiem wystawienia faktury jest dostarczenie Zamawiającemu
kompletu dokumentów dotyczących dostarczanej partii towaru tj. świadectwa jakości karty charakterystyki dla danej partii
dostarczonego flokulantu. Warunki i wymagania dotyczące zamówienia. - Sposób dostawy: transport własny Wykonawcy.
Koszty dostawy, ubezpieczenia towaru na czas transportu, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru itp. ponosi Wykonawca
(miejsce dostawy: oczyszczalnia ścieków MPGK Sp. z o.o., ul. Drzymały 65, 73-110 Stargard). - Wyładunek przedmiotu
zamówienia należy do Wykonawcy. Uwaga: Zamawiający wymaga aby umowa została podpisana w siedzibie Zamawiającego tj.
w Stargardzie przy ul. Okrzei 6.

II.5) Główny kod CPV: 33696300-8
II.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2018 data zakończenia: 31/12/2019

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę co najmniej 300 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.2) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykaz wykonanych usług – dostawa flokulantu w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest - krótszy w tym okresie, z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane
należycie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 dostawy flokulantu, o
wartości co najmniej 150 000,00 zł netto.

PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
Najniższa cena 100.00
IV.3.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/12/2017, godzina: 12:00,
IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.3.3) Miejsce składania ofert: Stargard, ul. S.Okrzei 6.

