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Przywidz: Dostawa prasy osadu do istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach zadania 

Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Przywidz wraz z drogą dojazdową i 

sieciami doprowadzającymi. 

Numer ogłoszenia: 307126 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. 

pomorskie, tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przywidz.pl/zamowienia-

publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa prasy osadu do 

istniejącej oczyszczalni ścieków w ramach zadania Budowa oczyszczalni ścieków dla 

aglomeracji Przywidz wraz z drogą dojazdową i sieciami doprowadzającymi.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 

zamówienia dotyczy: dostawy prasy osadu do istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z 

montażem, dostosowaniem pomieszczeń oraz przeszkoleniem pracowników. 2. Zakres 

zamówienia: 1) dostawa prasy do odwadniania osadu z podłączeniem do istniejącej instalacji 

technologicznej, wodociągowej, elektrycznej, 2) przesunięcie instalacji napowietrzającej wraz 

z dmuchawami, 3) dostawa kontenera na osad - szczelny kontener przystosowany do hakowca 

pojemność 5 m3, z przykryciem rolowanym, 4) montaż przesłony murowanej w celu 

oddzielenia prasy od istniejących dmuchaw, 5) montaż kratki odciekowej, 6) utwardzenie 

nawierzchni w obrębie zrzutu odwodnionego osadu do kontenera. 3. Wymagania techniczne 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-%20publiczne


dotyczące urządzeń: 1) prasa taśmowa o wydatku minimum 5m3/h, 2) pompa osadowa 

śrubowa o płynnej regulacji wydatku od 1 do 6 m3/h, 3) przenośnik osadu odwodnionego 

bezwałowy wykonany ze stali nierdzewnej 304, długość l= 5 m, średnica ślimaka 200 mm, 4) 

zestaw przygotowania i dozowania polielektrolitu o pojemności co najmniej 1000 l wraz z 

mieszadłem oraz pompą dozującą nurnikową z płynną regulacją wydatku w zakresie 0-300 

l/h, 5) wspólne automatyczne sterowanie urządzeniami stacji odwadniania osadów - prasą, 

pompami osadu i stacją przygotowania i dozowania polielektrolitu, przenośnikiem osadu 

odwodnionego, 6) kontener na osad - szczelny kontener przystosowany do hakowca 

pojemność minimum 5 m3 7) urządzenia winny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej 

AISI304, łącznie z rolkami prowadzącymi i bębnem filtracyjnym, 8) prasa winna być 

wyposażona w automatyczny system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia 

taśmy, 9) prasa winna być wyposażona w niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny- 

bębnowy zintegrowany z prasą lub stanowiący oddzielne urządzenie, 10) szerokość taśm 

filtracyjnych prasy winna być co najmniej 600 mm, 11) prasa wyposażona jest w osłony 

boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, 12) 

taśma ruchoma winna być tzw. nieskończona, tj. bez metalowych łączników, 13) zużycie 

wody do płukania taśm nie powinno przekraczać 1,5 m3/h, 14) system sterowania prasą 

oparty na sterowniku PLC, wyposażony w ekran dotykowy wyświetlający wszystkie 

informacje związane z pracą prasy i występującymi podczas pracy stanami awaryjnymi. 

Sterownik wyposażony jest w rejestr występujących błędów podczas pracy stacji 

odwadniania, 4. Minimalny czas gwarancji 36 miesięcy. 5. Zamawiający dopuszcza 

oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w opisie 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy materiałów i urządzeń zawarte w projekcie, jeżeli 

odnoszą się do nazwy producenta, należy rozumieć jako nie gorsze niż. W przypadku 

zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych 

rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, 

które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania 

umowy, tj. zapoznał się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 6. Zakres prac do 

wykonania określony jest szczegółowo w: załączniku A Specyfikacji technicznej. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.69.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

21.12.2015. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w 

niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy, 

polegające na dostarczeniu i montażu prasy do odwadniania osadu o wartości 

co najmniej 150 000 zł brutto łącznie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 

przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek 

dotyczący dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem 

technicznym Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek dotyczący 

dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 

podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - termin dodatkowej gwarancji - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza 

możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w zakresie określonym w ust. 3-4 na 

warunkach określonych w ust. 5. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany personelu 

Wykonawcy przy realizacji zamówienia w przypadku wystapienia okolicznosci niemożliwych 

do przewidzenia, np. śmierci, choroby, rezygnacji, innych zdarzen losowych lub też nie 

wywiazywania sie specjalisty z obowiazków wynikajacych z umowy. 4. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów dotyczacych stawki 

podatku od towarów i usług (VAT). 5. Warunki dokonywania zmian: 1) zmiana może byc 

inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca 

zobowiazana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: prawidłowa 

realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność, itp., a) zmiana umowy nie 

może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

Wykonawców, b) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot 

zamówienia opisany w SIWZ oraz umowie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.przywidz.pl/zamowienia- publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 

Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.3. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 23.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz 

pok. 2.4. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 


