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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145135-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sława: Pojazdy pogotowia technicznego
2019/S 062-145135

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
4970079636
Długa 1
Sława
67-410
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Hermaszewski
Tel.:  +48 683566390
E-mail: sekretariat@zwik.slawa.pl 
Faks:  +48 683565305
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zwik.slawa.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zwik.slawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla ZWiK Sława Sp. z o.o. - Etap 1
Numer referencyjny: JRP.511.D.1.2019

II.1.2) Główny kod CPV
34144220

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:sekretariat@zwik.slawa.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu pogotowia wodociągowego
typu furgon. Samochód (wyprodukowany nie wcześniej niż 1.9.2018 r.) wyposażony w niezbędną zabudowę
umożliwiającą wykonywanie prac warsztatowych bez konieczności powrotu do siedziby Zamawiającego.
Samochód, dla którego nie jest wymagane posiadanie wyższych uprawnień aniżeli kat. B prawa jazdy do jego
prowadzenia. Samochód powinien być wyposażony w hak holowniczy z uciągiem umożliwiającym transport
minikoparki na lawecie. Główne przeznaczenie pojazdu to:
1. działania związane z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
2. prace naprawcze i remontowe bezpośrednio w miejscu powstania awarii,
3. transport minikoparki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.
W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przeszkoli 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi,
budowy, funkcjonowania i bezpiecznej eksploatacji dostarczonego samochodu.

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: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., ul. Długa 1, 67-410 Sława, Województwo Lubuskie, Powiat
Wschowa, Gmina Sława, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc
od dnia odbioru i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
Przedmiot Zamówienia musi być dostarczony transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 31.10.2019 roku.
Samochód powinien:
1) być dopuszczony do ruchu drogowego.
2) umożliwiać pracę w okresie całego roku kalendarzowego uwzględniając różne zjawiska atmosferyczne
występujące na terenie.
3) być zaprojektowany i wykonany w oparciu o uznane zasady techniki i dobre praktyki zapewniając przy
tym: dużą sprawność realizacji prac przewidzianych dla tego typu pojazdów/urządzeń; wysoką trwałość i
niezawodność produktu; że zastosowane do budowy pojazdu, zespoły, podzespoły i części (elementy) są
zgodne z warunkami technicznymi i mogą być bezpiecznie eksploatowane przez Zamawiającego, jako zarządcę
infrastruktury; niskie koszty eksploatacji; minimalizację negatywnego wpływu na środowisko; dobry komfort
pracy personelu obsługi.

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
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0125/16-00 z dnia 20.04.2017 r.. „Uporządkowanie
gospodarkiwodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej nr II
– „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” - Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach”

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. Ocena spełnienia powyższego
warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i/lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale X SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. Ocena spełnienia powyższego
warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i/lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale X SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. Ocena spełnienia powyższego
warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i/lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale X SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Dla zamówienia Zamawiający określa wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp) w jednej lub kilku następujących formach,
według wyboru Wykonawcy:
1) w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy we Wschowie nr 55 8669 0001 2009 0092 0845 0001;
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2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).
3. Wadium wniesione w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób:
„Dostawa - numer postępowania JRP.511.D.1.2019”.
Więcej informacji o wadium znajduje się w SIWZ: Rozdział XII.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed podpisaniem
Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum lub
umowę spółki, jeżeli Wykonawcy złożyli ofertę wspólną.
2. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, Umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium zostanie
zatrzymane, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia Umowy).
3. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej;
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
ofercie.

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: 30/04/2019
Czas lokalny: 11:00
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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: 30/04/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., ul. Długa 1, 67-410 Sława, POLSKA

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 22458780
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

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
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 22458780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2019
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