
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wodociagi.slupsk.pl

Słupsk: Zaprojektowanie, dostawa, monta ż i uruchomienie żurawika

słupowego do obsługi urz ądzeń technologicznych przepompowni głównej

ścieków w Słupsku

Numer ogłoszenia: 287930 - 2014; data zamieszczenia : 29.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. , ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel.

059 8426051 do 57,59 8400039, faks 059 8422207, 0590840 00 39.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wodociagi.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie

żurawika słupowego do obsługi urządzeń technologicznych przepompowni głównej ścieków w Słupsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa z montażem i uruchomieniem żurawika słupowego dla obsługi

urządzeń technologicznych w głównej przepompowni ścieków w Słupsku, zlokalizowanej przy ul. E. Orzeszkowej

1 w Słupsku. Ze względu na konieczność systematycznej konserwacji i eksploatacji urządzeń technologicznych,

a także w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich obsłudze, planuje się montaż

przedmiotowego żurawika słupowego. Obecnie obsługa urządzeń znajdujących się w komorze mokrej

przepompowni głównej oraz armatury zlokalizowanej w komorach suchych, odbywała się przy użyciu żurawia

samochodowego. Wiąże się to z koniecznością logistycznego organizowania czynności serwisowych i wymaga

odpowiednio długiego czasu na ich zorganizowanie, uniemożliwiając możliwość szybkiego reagowania w

sytuacjach awaryjnych. Ponadto Spółka zrezygnowała z utrzymania w zasobach technicznych żurawia

samochodowego, ze względu na jego wyeksploatowanie, co było dodatkowym argumentem za wykonaniem

stacjonarnego żurawika dla obsługi przepompowni. W celu dokładnego zapoznania się z zakresem planowanych

robót Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej istniejącej przepompowni głównej. Zamawiający

zorganizuje spotkanie z Wykonawcami w terminie - 05.09.2014r. o godz. 10:00 w głównej przepompowni
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ścieków w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.12.10-3, 45.22.38.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 105.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: Posiada uprawnienie wydane w formie

decyzji administracyjnej do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych oraz

materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji wydane przez

organ właściwej jednostki dozoru technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku - o

dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 roku nr 122, poz. 1321 ze zm.)

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia, których

przedmiotem była dostawa wraz z montażem żurawika słupowego o udźwigu min. 1500kg, z

podaniem przedmiotu oraz udźwigu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały

wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane należycie. W przypadku

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany, jeżeli 2 zamówienia

wykonał w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie lub dwaj Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonali po 1 zamówieniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

a) Zamawiający odstępuje od opisu warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
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w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

b) Zamawiający odstępuje od opisu warunku zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający odstępuje od opisu warunku zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający

dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego

przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę  w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym informacja  o  dostawach lub usługach niewykonanych lub  wykonanych

nienależycie

Za najważniejsze dostawy które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody,

uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w ust 9.1.2) IDW;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) kompletna oferta musi zawierać: a) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 10 IDW b)

Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do IDW, c) Opis

proponowanych urządzeń z rysunkami, w tym karty katalogowe, szkice oraz opis proponowanego rozwiązania

dla warunków opisanych w niniejszej WZ, d) stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do

podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, e) w przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 2) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie przez

Wykonawcę w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.wodociagi.slupsk.pl
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  ze strony internetowej

Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku - pok. nr 8, budynek D..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  12.09.2014

godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku - sekretariat - pok. nr 11,

budynek A.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych

w obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania zamówień z pomocniczym zastosowaniem ustawy Pzp

(wraz z aktami wykonawczymi) w zakresie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe zamówienie jest

zamówieniem sektorowym opisanym w art. 132 ust. 2 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp. W związku z

tym, że wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8 ustawy Pzp, Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania Ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę możliwość

zawarcia umowy cywilno-prawnej w drodze przetargu (art. 701 kodeksu cywilnego), Zamawiający zdecydował

się na pomocnicze zastosowanie ustawy Pzp w celu zapewnienia odpowiedniego standardu postępowania i

prawidłowego wydatkowania środków publicznych (w szczególności w celu zachowania zasad uczciwej

konkurencji, równego traktowania i przejrzystości postępowania). 2. Poprzez pomocnicze stosowanie ustawy

Pzp rozumieć należy odpowiednie stosowanie tej ustawy w zakresie przebiegu procedury przetargowej oraz w

przypadkach wyraźnie przewidzianych w niniejszej IDW. 3. Językiem postępowania w sprawie niniejszego

zamówienia jest język polski. 4. Zamieszczenie ogłoszenia jest nieobowiązkowe. 6. Zamawiający przed upływem

terminu składania ofert może zmienić treść ogłoszenia oraz WZ lub unieważnić postępowanie..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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