grawitacyjnym - od 0,7 do1,2%sm; Koncentracja osadu odwodnionego - min 15 % sm;
Płukanie prasy powinno odbywać się przy użyciu filtratu z prasy za pomocą
dostarczonego układu odzysku wody Do odwadniania osadu powinien być używany
polielektrolit w postaci emulsji, podawany z automatycznej stacji przygotowania
polielektrolitu. Rozrabianie i uzupełnianie roztworu nie może powodować przerw w pracy
prasy. Do nowej stacji odwadniania osadów powinien zostać wykorzystany i dostosowany
istniejący układ higienizacji. Całą instalację hydrauliczną osadu, polielektrolitu, wody
płuczącej należy wykonać z rur PVC- klejonych. Sterowanie wszystkimi urządzeniami (
prasa, zagęszczacz wstępny, pompy, przenośnik, układ odzysku wody, automatyczna
stacja przygotowania polielektrolitu, istniejący układ higienizacji, sprężarka/agregat
hydrauliczny ) odbywać powinno się z szafy sterującej. 2. Parametry techniczne stacji
odwadniania osadów określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowa
specyfikacja techniczna. 3. W celu dokładnej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się
dokonanie oględzin pomieszczenia, w którym będą prowadzone prace montażowe. 4.
Oferowane urządzenia nie mogą stanowić rozwiązania prototypowego i powinno być
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. 5. Warunki dzierżawy: 1) Raty miesięczne równe
2) Maksymalna rata miesięczna 5 000 złotych netto 3) Okres dzierżawy - 24 miesiące 4)
Termin przekazania kompletnej stacji odwadniania - w ciągu 30 dni od daty zawarcia
umowy 5) Okres próbny po rozruchu technologicznym - 2 tygodnie 6) Gwarancja - 36
miesięcy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 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: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia
wadium.

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

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art.
22 ust. 1 ustawy pzp.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej trzy stacje
odwadniania osadu w oparciu o proponowane urządzenia.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art.
22 ust. 1 ustawy pzp.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art.
22 ust. 1 ustawy pzp.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w trybie art.
22 ust. 1 ustawy pzp.

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:
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;

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: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pgkimterespol.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod
adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ul.
Graniczna 8, 21 - 550 Terespol.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ul. Graniczna 8, 21 - 550 Terespol, pokój nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

