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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161467-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Żukowo: Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
2018/S 073-161467

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
Żukowo
83-330
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Redzimska
E-mail: k.redzimska@skzukowo.pl 
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://skzukowo.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.skzukowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka komunalna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych (rur)
Numer referencyjny: ZP/5/D/18

II.1.2) Główny kod CPV
44160000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rur.
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2. Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 44160000-9 – rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny
rurowe, rury i podobne elementy;
3. Szczegółowe opisy i ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Ilość przedmiotu zamówienia została podana szacunkowo na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w formularzach
rzeczowo-cenowych, a wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis zawiera się w II.1.4).
Kryteria oceny ofert:
a) Cena oferty brutto (C) – 60 pkt
b) Czas wymiany przedmiotu wadliwego na przedmiot wolny od wad (W) – 20 pkt
c) Termin dostawy (T) – 20 pkt

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: 12
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo opcji w wysokości 100 % dla niniejszego zamówienia w każdej z pozycji
wymienionej w formularzu rzeczowo-cenowym. Zamawiający jest uprawniony do zwiększenia zamówienia o
100 % w cenach zaoferowanych w formularzu rzeczowo-cenowym. Zamawiający korzystając z prawa opcji nie
jest zobowiązany do zamówienia całego asortymentu, stanowiącego zamówienie podstawowe – może zamówić
tylko wybrane pozycje z formularza rzeczowo-cenowego. Zamawiający zamawiając wybraną pozycję w prawie
opcji nie jest zobowiązany do wykorzystania całej opcji, tj. 100 % zamówienia podstawowego.

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy pzp zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) zmiana obowiązujących stawek podatkowych;
b) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;
c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i
niemożliwego do zapobieżenia;
d) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez zamawiającego zakresu
rzeczowego i finansowego umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 17/05/2018
Czas lokalny: 08:45

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2018
Czas lokalny: 09:00
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Miejsce:
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo.

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:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12
do 23 oraz ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa
w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
W postępowaniu wykonawca składa: formularz oferty, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ (w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument JEDZ składa odrębnie
każdy wykonawca),kopię potwierdzenia wniesienia wadium (dokument zalecany do załączenia).
Na wezwanie zamawiającego wykonawca składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak
podstaw wykluczenia:
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków,
— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
— oświadczenie wykonawcy o (załącznik nr 4 do SIWZ): braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; niezaleganiu z opłacaniem podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716).
Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdział VII SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

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
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2018


