Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM PODPROGOWYM
na sukcesywną dostawę sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych opartego o
mielony wodorowęglan sodu (gotowego do użycia), do Instalacji Termicznego
Przekształcania Osadów zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26
CPV: 24000000-4.
Planowana ilość dostawy sorbentu w ramach niniejszej Umowy wynosi 714,29 Mg.
Sorbent musi spełniać właściwości i parametry:
➢ przesiew przez sito 0,03 mm ≥ 90% (wartość typowa),
➢ dodatek środka antyzbrylającego < 1,0 %.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony, art. 28 Regulaminu Udzielania Zamówień
Sektorowych Podprogowych w GIWK sp. z o.o.
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ze strony internetowej
Zamawiającego: http://giwk.pl.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 20.12.2019 r. (lub od podpisania Umowy jeśli nastąpi
później) – 31.12.2020 r.
Terminy pośrednie są określone w Części II SIWZ – Wzór Umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: zdolności technicznej opisane w SIWZ przez Zamawiającego, oraz nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 Regulaminu, jak też
na podstawie art. 16 ust 2 pkt 1,2 i 3 Regulaminu.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa poniżej, jeżeli wykonawca
wykaże, że:
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zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje
(umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) należycie dostawę lub dostawy, których
przedmiotem była lub jest dostawa łącznie co najmniej 1000 Mg sorbentu opartego o
mielony węglowęglan sodu (gotowy do użycia) do oczyszczania spalin.
W przypadku wykazania się dostawą w trakcie wykonywania, wykonawca winien
wykazać, iż do upływu terminu składania ofert, dostarczył należycie co najmniej 1000 mg
wymaganego powyżej sornbentu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
powoływania się w celu wykazania spełnienia warunku na zasoby podmiotów trzecich
wymaga się żeby w/w warunek spełniał w całości co najmniej jeden wykonawca lub
podmiot.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że
spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu określone są w
SIWZ.
Wadium: 10.000,00 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Miejsce i termin składania ofert: elektroniczny system
www.przetargi.giwk.pl, do dnia 02.10.2019. r. do godz. 10:00.
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Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój 204, w dniu 02.10.2019 o
godz. 10:05.
Termin związania ofertą: 60 dni.
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Robert Kaczmarek, tel. 58 326 67 33.
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