
Ogłoszenie 
o sektorowym zamówieniu podprogowym, 

którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 
Prawo zamówień publicznych 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa: 
Adres: 
Kontakt: 

NIP: 
Kapitał zakładowy: 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 
tel. (0-56) 450-49-01, fax. (0-56) 450-49-34 
e-mail: mwio@mwio.plhttp: www.mwio.pl 
8761872491 , REGON :870485618, KRS: 0000010351 
64 028 500,00 PLN 

li. Informacje ogólne o postępowaniu 

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamow1eniem podprogowym, którego wartość nie 
przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U . 2018 poz. 1986 ze zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 
ust. 1 Pzp, do jego udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

2. Zamówienie jest udzielane na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27.02 .2012 r. 
ze zm.), zwanego dalej regulaminem (dostępny na stronie internetowej zamawiającego : 
www. bip. wodociagi .grud ziad z. pl .). 

3. Zamawiający, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, udostępnia specyfikację istotnych 
warunków zamow1enia, zwaną dalej SIWZ, na własnej stronie internetowej: 
http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl , w zakładce Przetargi > Zamówienia sektorowe 
podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do terminu składania ofert. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 

Ili. Nazwa zamówienia 

1. Dostawa flokulantu do zagęszczenia osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym firmy 
Bellmer-Turbodrain. 

2. Numer postępowania: S4/2019/PN/SO 

IV. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, przez okres 24 m1es1ęcy, flokulantu do 
zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym firmy Bellmer-Turbodrain. 
Szacunkowa ilość zamawianego flokulantu wynosi 25 OOO kg. 

Zawartość suchej masy w osadzie zagęszczonym nie może być niższa niż 5%, wydajność urządzenia 
zagęszczającego nie może być mniejsza niż 25 m3 osadu/h, a stężenie zawiesiny w odcieku nie 
może być wyższe niż 100 mg/I. 

Flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od taśmy zagęszczonych osadów i nie 
powodować zaklejania się porów taśmy filtracyjnej . Przedstawiony w ofercie flokulant musi być 
wcześniej przetestowany laboratoryjnie i przystosowany do właściwości ości osadu i urządzeń 
Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że określona ilość flokulantu (25 OOO kg) jest ilością szacunkową, 
a rzeczywista ilość zamawianego flokulantu będzie zależna od faktycznych potrzeb 



Zamawiającego . Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia do 
20 % łącznej wartości zamówienia . Z tytułu niezrealizowania całego przedmiotu zamówienia 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze. 

1. Wymagania szczegółowe dotyczące zamówienia: 

1) Miejsce realizacji zamówienia: Oczyszczalnia Ścieków, Nowa Wieś, 86-302 Grudziądz 4. 

2) Dostawy realizowane będą sukcesywnie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w miarę 

pojawiających się potrzeb, na podstawie oddzielnych zamówień, w terminie do 5 dni 
roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie zamówienia . Składanie zamówień 
i potwierdzanie ich przyjęcia następować będzie faksem lub pocztą e-mail. 

3) Flokulant musi być dostarczany Zamawiającemu w oryginalnych zamkniętych 

opakowaniach handlowych, oznakowanych zgodnie z wymaganiami określonymi 

w ustawie z dnia 25.02 .2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2018 
poz. 143 t .j .). Etykieta powinna zawierać nazwę produktu, oznaczenie producenta, numer 
partii (serii), datę przydatności. Do każdej dostawy należy dostarczyć wymagane 
przepisami certyfikaty lub świadectwa jakości dostarczonego produktu (w języku polskim) 
oraz kartę charakterystyki flokulantu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25.02.2011 r. 
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (.Dz. U. 2018 poz. 143 t.j.) . Dotyczy to 
również flokulantu dostarczanego do testów. 

4) Rozładunek dostarczonego flokulantu leży po stronie Wykonawcy. 

5) Zamawiający nie dopuszcza mieszania mechanicznego flokulantu w celu uniknięcia jego 
rozwarstwiania . 

6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do dostarczania 
Zamawiającemu w ramach zawartej umowy flokulantu o tych samych właściwościach, co 
flokulant dobrany podczas testów. 

7) W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy, dobrany podczas testów flokulant nie 
zapewni uzyskania oczekiwanych parametrów zagęszczania osadu, Wykonawca będzie 
miał obowiązek przeprowadzić na własny koszt próby techniczne doboru innego rodzaju 
flokulantu . Zamawiający dopuszcza zamianę na inny rodzaj flokulantu pod warunkiem 
zachowania postanowień umowy, a w szczególności, parametrów zagęszczania osadu, 
ustalonej ceny jednostkowej oraz kosztów odwodnienia tony suchej masy maksymalnie 
10% wyżej. W przypadku braku możliwości zaproponowania innego skutecznego 
flokulantu na warunkach obowiązującej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy w trybie natychmiastowym. 

8) W przypadku, gdy podczas obowiązywania umowy dobrany w trakcie nin1eJszego 
postępowania flokulant będzie ulegał rozwarstwieniu w paletopojemniku, Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. 

9) W trakcie trwania umowy Wykonawca będzie miał obowiązek : 

a) przeprowadzenia na oczyszczalni ścieków, na pisemny wniosek Zamawiającego, 
kontrolnego badania efektów zagęszczania osadu przy zastosowaniu dobranego 
w trakcie niniejszego postępowania flokulantu; 

b) udzielania pomocy techn icznej i doradztwa w zakresie optymalnego wykorzystania 
flokulantu; 

c) odbioru opakowań po flokulancie (każdorazowo na wezwanie Zamawiającego). 

Koszty związane z powyższym pokrywa w całości Wykonawca. 
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2. Wizja lokalna - Czynności poprzedzające zło żenie oferty: 

l. Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał doboru flokulantu 
na podstawie testów laboratoryjnych i technicznych przeprowadzonych na oczyszczalni 
ścieków Zamawiającego. Dostawa flokulantu niezbędnego do przeprowadzenia testów 
nastąpi na koszt Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy 
zagęszczacz taśmowy Bellmer-Turbodrain, przy czym testy będą prowadzone w obecności 
pracownika oczyszczalni, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą . Zamawiający wskaże dwa terminy do przeprowadzenia testów. 
Wykonawca wybierze jeden dogodny dla siebie termin . Osoby do kontaktów: 

- p. Jakub Malinowski, tel. (56) 46 87 449, 602 623 518, do godz. 14.00 
- p. Anna Krzysiak, tel. (56) 46 87 447, 694 410 425, do godz. 14.00. 

2. Testy laboratoryjne - Na podstawie wyników badań i obserwacji przeprowadzonych 
w skali laboratoryjnej Wykonawca wybierze flokulant, który zostanie przetestowany 
w skali technicznej (testy techniczne) . 

3. Testy techniczne - Wykonawca może testować jeden flokulant. Wykonawca nie może 
dokonywać żadnych zmian w ustawieniach parametrów pracy urządzenia (zagęszczacz 
taśmowy) bez nadzoru i wiedzy upoważnionego pracownika oczyszczalni ścieków . Zmiany 
w ustawieniach zagęszczacza taśmowego mogą być dokonywane wyłącznie na panelu 
sterującym urządzenia , w zakresie doboru niżej wymienionych parametrów: 

- wydajność pompy dozującej flokulant (1/h), 
- wydajność pompy osadu (m3/h). 

Wykonawca dostarczy na oczyszczalnię ścieków flokulant do testów technicznych w ilości 
niezbędnej dla pracy zagęszczacza taśmowego przez okres 1 dnia roboczego, ale nie mniej 
niż 60 litrów (na koszt Wykonawcy). 

4. Po dokonaniu przez Wykonawcę doboru stężenia flokulantu przy optymalnych 
parametrach pracy zagęszczarki, Zamawiający pobierze do analizy laboratoryjnej 
zagęszczony osad oraz odciek z zagęszczarki, celem ustalenia wyników testów. Wszystkie 
analizy wykonane będą w laboratorium Zamawiającego. 

5. Z przeprowadzonych testów technicznych sporządzony zostanie protokół podpisany przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do 
SIWZ). 

6. Wykonawca pozostawi urządzenie , na którym będzie dokonywał testów (zagęszczacz 
taśmowy) w takim stanie i o takich parametrach pracy, w jakim zostanie mu przekazany. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania testu w przypadku stwierdzenia 
negatywnego wpływu flokulantu na urządzenie Zamawiającego. Wykonawca będzie 

zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej pracy 
zagęszczacza taśmowego bądź jego uszkodzenia, a spowodowanych doborem flokulantu. 

8. W przypadku uzyskania wyników przeprowadzonych testów na poziomie minimum 

- sucha masa w osadzie zagęszczonym - 5% (wynik powtórzony w t rzech próbach) 
- stężenie zawiesiny w odcieku: nie więcej niż 100 mg/I, 

- wydajność urządzenia zagęszczającego: 25 m3/h 

Wykonawca będzie uprawniony do złożenia oferty. 

3. Zamówienia uzupełniające: 

Z uwagi na specyfikę zamow1enia, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia 
zamówień uzupełniających, o których mowa w§ 25 ust. 2 pkt 8 regulaminu, stanowiących 
nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy. 
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4. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień {CPV) : 

24000000-4 - produkty chemiczne 
24323320-3 - estry kwasu akrylowego 

V. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia : dostawy sukcesywne przez okres 24 miesięcy od dnia 
01.06.2019 r. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 regulaminu w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy 
spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował przynajmniej jedno 
zamówienie polegające na sukcesywnej dostawie flokulantu do komunalnej oczyszczalni 
ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 26.400 m3/dobę przez okres co najmniej 12 
miesięcy w ilości co najmniej 10 OOO kilogramów; 

2. Zgodnie z treścią §13 ust.l regulaminu, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawców: 

1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2) którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na 
przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą; 

3) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

4) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zgodnie z treścią § 13 ust. 2 regulaminu, Zamawiający wykluczy również z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawców: 

1) z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia lub 
odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy lub 
odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując 

zamówienia dla MWiO, nie uzyskali pozytywnej oceny - zgodnie z postanowieniami 
Księgi Zarządzania pkt 7.4.1, opracowanej w oparciu o normę ISO 9001; 

3) którzy po wyborze ich oferty, jako oferty najkorzystniejszej, odmówili zawarcia umowy 
z zamawiającym, jeżeli odmowa zawarcia umowy nastąpiła w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania. 

4. Zasady oceny spełniania ww. warunków~ 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, 
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natomiast warunki określone w pkt 2 winien spełniać każdy z tych wykonawców 
samodzielnie . 

2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, opisanych w części VII 
SIWZ, według formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści przedłożonych w ofercie 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wymienione wyżej warunki Wykonawca 
spełnił 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, Wykonawca składa następujące dokumenty 
i oświadczenia : 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

sporządzone według załączonego wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ [w przypadku 
składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie]; 

2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości , ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (np. referencje, bądź inne 
dokumenty wystawione przez eksploatatora oczyszczalni ścieków komunalnych), 
sporządzony według załączonego wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ [w przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument 
przedkłada przynajmniej jeden z nich]; 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -
sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ [w przypadku 
składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy 

z Wykonawców oddzielnie ]; 

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej [w przypadku składania oferty przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie] . 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3 000,00 
zł (słownie złotych : trzy tysiące 00/100) . 

3. Wadium może być wniesione w następujących formach : 

a) pieniądzu, 
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b) gwarancjach bankowych, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna 
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) kwotę gwarancji, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

beneficjenta zawierające oświadczenie, iż Wykonawca traci wadium na rzecz 

beneficjenta jeżeli: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu albo pełnomocnictw; 

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy 
w sprawie publicznego sektorowego zamówienia podprogowego w wyznaczonym 
terminie, na warunkach określonych w ofercie, 

6) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego : 

Adres: 
Nr konta: 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z. o. o. 
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 
911160 2202 0000 0000 6088 4611 

Na przelewie należy um1esc1c numer i nazwę postępowania oraz dopisać „wadium 
przetargowe". Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 
w sposób następujący: 

a) oryginał dokumentu - w kasie Zamawiającego (czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7:30 do 14:30), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przy 
przekazaniu dokumentu osoba go składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie; 

b) kopia dokumentu - w ofercie Wykonawcy. 

Dopuszcza się złożenie oryginału dokumentu wadialnego bezpośrednio w ofercie -
w sposób nietrwale z nią związany (np. w oddzielnej kopercie lub foliowej „koszulce"). 

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku 
dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę . 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które : 

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania, 
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2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego . 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Waga Maksymalna ilość punktów 
Lp. Opis kryterium (procentowy udział jakie może otrzymać ocena 

w ocenie) za kryterium 

1. Cena oferty (wartość brutto) 50% SO 

2. 
Koszt zagęszczeni a 1 tony 

20% 20 
suchej masy osadu 

Sucha masa osadu po 
10% 10 

3. zagęszczarce 

4. Zawiesina w odcieku 20% 20 

3. Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów w każdym kryterium 
równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium 
zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów 
poszczególnym ofertom odbywać się będzie według następującej zasady: 

Kryterium 11 Cena oferty" : 

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: 

Pl= (Cn: Cb) x 50 

gdzie: 
Pl - ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena" 
Cn - najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 
Cb - cena badanej oferty 

Kryterium 11 Koszt zagęszczenia 1 tony suchej masy osadu": 

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: 

P2 = (Kn : Kb) x 20 

gdzie: 

P2 - ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium " Koszt zagęszczenia 1 tony suchej 
masy osadu" 

Kn - najniższy koszt zagęszczenia spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 
Kb - koszt zagęszczenia badanej oferty 

Kryterium 11 Sucha masa osadu po zagęszczarce" : 

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania : 

P3 = ( Sb : Smax) x 10 

gdzie: 

P3 - ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Sucha masa osadu po 
zagęszczarce" 

Smax - najwyższa sucha masa [%] spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 
Sb - sucha masa [%] badanej oferty 
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Kryterium 11 Zawiesina w odcieku 11
: 

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: 

P4 = (Zn : Zb) x 20 

gdzie: 
P4 - ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Zawiesina w odcieku 11 

Zn - najniższa zawartość zawiesiny [mg/I] w odcieku spośród wszystkich nieodrzuconych 
ofert 

Zb - zawartość zawiesiny [mg/I] w odcieku badanej oferty 

4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofe rtę , która uzyska największą liczbę punktów po 
uwzględnieniu kryteriów i ich wag, wyliczoną według następującego wzoru : 

P = P1 + P2 + P3 + P4 

gdzie: 
P - ostateczna ocena punktowa oferty 
P1 - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium "Cena oferty" 
P - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium 11 Koszt zagęszczenia 1 tony suchej masy 

osadu" 
P3 - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Sucha masa osadu po zagęszczarce 11 

P4 - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Zawiesina w odcieku 11 

X. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30 -
sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2019 r. do godz. 11:00. Godziny pracy 
sekretariatu: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 28/30, w sali 
konferencyjnej, Ili piętro, w dniu 10.04.2019 r. o godzinie 11:15 

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące 
osoby: 

1) Anna Krzysiak - technolog Oczyszczalni Ścieków, tel. 56/ 46 87 447, 

2) Jakub Malinowski - kierownik Oczyszczalni Ścieków, tel. 56/46 87 449, 

- w godzinach od 7:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

VI. Informacja o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r., informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia 
sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką . 
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2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
z którym można kontaktować się na adres: iodo@mwio .pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa 
flokulantu do zagęszczenia osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym Bellmer
Turbodrain", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

uregulowań wewnętrznych Zamawiającego, a także w celu ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w 
ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przechowywania 
dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego oraz przez cały okres realizacji umowy w przypadku wyboru 
Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej i po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminu 
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na 
ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego oraz do zawarcia i realizacji umowy zawartej w 
przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym 
postępowaniu; w przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty oraz 
zawarcie umowy, w pozostałych przypadkach dobrowolne. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich 
przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych . 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 
RODO, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. c RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu . 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja postępowania 

Data publikacji ogłoszenia : .28,.QZ .. i.018('( . ~ Krzysztof Dąbrolskl 
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