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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-KALISZ S.A.
6180042077
Częstochowska 140
Kalisz
62800
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Białkowski
Tel.: +48 625046709
E-mail: bialkowski_r@wsk1.kalisz.pl
Faks: +48 625032399
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wsk.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wsk.kalisz.pl/aktualnosci/ogloszenia.html
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wsk.kalisz.pl/aktualnosci/ogloszenia.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-KALISZ S.A.
6180042077
Częstochowska 140
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Białkowski
Tel.: +48 625046709
E-mail: bialkowski_r@wsk1.kalisz.pl
Faks: +48 625032399
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wsk.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wsk.kalisz.pl/aktualnosci/ogloszenia.html

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Akcyjna

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Inna działalność: Produkcja statków powietrznych, kosmicznych i podobnych maszyn
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-KALISZ S.A.
Numer referencyjny: 1/ZP/TR/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45252200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmował będzie kompleksowe wykonanie nowego neutralizatora ścieków
chemicznych (modernizacja galwanicznych linii technologicznych) „zaprojektuj i wybuduj” w tym projekt
oraz dostawę i instalację: wyposażenia oczyszczalni ścieków, pakietów oprogramowania i systemów
informatycznych, urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń sanitarnych, urządzeń
elektrycznych, urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, usługi
budowlane i kontrolne.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
45331000
45332400
45311200
45332000
71000000
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A., ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie nowego neutralizatora ścieków chemicznych (modernizacja galwanicznych linii technologicznych)
„zaprojektuj i wybuduj” w tym projekt oraz dostawę i instalację: wyposażenia oczyszczalni ścieków, pakietów
oprogramowania i systemów informatycznych, urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
urządzeń sanitarnych, urządzeń elektrycznych, urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, usługi inżynieryjne
w zakresie projektowania, usługi budowlane i kontrolne. Nowy neutralizator ścieków usytuowany będzie w
piwnicy pod halą Galwanizerni w wydzielonym pomieszczeniu, w którym zostaną umieszczone wszystkie
urządzenia. Adaptacja piwnicy Galwanizerni nie zmieni istniejącego ukształtowania bryły budynku. Zbiorniki
nowej oczyszczalni ścieków zostaną wykonane z tworzyw sztucznych (polipropylen PPH, polichlorek
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winylu PVC, polifluorek winylidenu PVDF, polietylen PE), co pozwoli na bezpieczne gromadzenie i obróbkę
ścieków. Wszystkie zbiorniki magazynowe będą zabezpieczone przed przelaniem i rozszczelnieniem dzięki
zastosowaniu czujników poziomu cieczy.
W nowym neutralizatorze planowane jest wykonanie prasy filtracyjnej umożliwiającej odsączanie osadów
poneutralizacyjnych. Suche osady będą odbierane przez firmy zewnętrzne, odcieki z prasy zawracane do
neutralizacji. Zakres prac obejmuje przystosowanie podpiwniczenia Galwanizerni do budowy neutralizatora,
wykonanie ciągów technologicznych obróbki ścieków: chromowych, kwaśnych i alkalicznych, cyjankalicznych.
Ponadto zostanie wykonana instalacja wentylacyjna, instalacje hydrauliczna, elektryczna, spustowa z wanien,
nowe rurociągi (rurociąg doprowadzający ścieki chromowe z Hartowni do Galwanizerni oraz nowy kolektor
ścieków odprowadzający oczyszczone ścieki do komory pompowej i następnie do kanalizacji miejskiej); układ
filtracji i zbiornik osadów oraz oprogramowanie komputerowe umożliwiające zautomatyzowanie procesów
neutralizacyjnych, co pozwoli na kontrolę pracy neutralizatora, optymalizację procesów neutralizacyjnych
oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy instalacji. Efekt rzeczowy i ekologiczny inwestycji polegał będzie na
wykonaniu nowego neutralizatora ścieków chemicznych (modernizacja galwanicznych linii technologicznych),
o wydajności ok. 50 m3/dobę, która pozwoli na poprawę stanu środowiska w stopniu wykraczającym ponad
standardy środowiskowe wynikające z przepisów krajowych i Unii Europejskiej
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, w szczególności posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania
zamówienia tj.: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu
nowego lub modernizacji NEUTRALIZATORA ŚCIEKÓW CHEMICZNYCH (modernizacja galwanicznych linii
technologicznych). Wartość każdego wykonanego projektu (wykazanego jako wykonana usługa) nie może
być niższa niż 1 500 000,00 złotych brutto; 2) dysponują co najmniej 2 osobami, które zostaną skierowane
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości, w tym: a) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania w specjalności architektonicznej, b) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) co najmniej
jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności sieci,
instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) co najmniej jedna osoba
posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych. Każda z ww. osób posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe. Zamawiający
wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2018
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Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A., biurowiec I piętro, mała sala, pok.106
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2018

