
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Numer ogłoszenia: 73125 - 2016; data zamieszczenia:  07.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o. , ul. Poniatowskiego 1, 48-200

Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, faks 077 4363617.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zwikprudnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup nowego agregatu prądotwórczego dla zapewnienia bezpieczeństwa w

dostawach wody.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego

trójfazowego agregatu prądotwórczego. Agregat będzie znajdował się na podwoziu jezdnym, co umożliwi transport agregatu w razie potrzeby

do miejsca gdzie jest wstrzymana dostawa prądu. 2. Zakres dostawy: Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie

oraz pozostałe wymogi dla agregatu prądotwórczego zostały określone w załączniku nr: 2 do SIWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO. Podstawowe parametry: - Moc ciągła (PRP) 75 kVA; - Moc awaryjna (LTP) min. 80 kVA; - Napięcie

znamionowe 400V, 50Hz. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1). Agregat prądotwórczy musi być fabrycznie nowy, musi być wolny od wad

fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie będą przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia.

2). W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony agregat jest wadliwy lub nie spełnia wymogów Zamawiającego określonych w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego asortymentu wolnego od wad w

terminie 7 dni od dnia dostarczenia asortymentu wadliwego. 3). Wykonawca zamówienia odpowiada i ponosi koszty za dostarczenie przedmiotu

zamówienia do siedziby zamawiającego. 4). Wykonawca zamówienia musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny agregatu.

Wykonawca zapewni na okres trwania gwarancji - bezpłatny roczny przegląd agregatu wraz z wpisami od książki serwisowej. 5). W trakcie

realizacji zamówienia Wykonawca dostarcza agregat prądotwórczy tylko tego producenta i model, których wykonawca wskazał w ofercie, w

załączniku nr. 2. 4. Do oferty przetargowej Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą załączyć w języku polskim: - opis całego zespołu

prądotwórczego - agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym, z podaniem producenta, - kartę katalogową oferowanego urządzenie lub

inny dokument potwierdzający wszystkie wymagane parametry. 5. Wykonawca zamówienia zapewni bezpłatny instruktaż i przeszkolenie obsługi

Zamawiającego (minimum 6 osób) w zakresie pozwalającym na obsługiwanie agregatu, zapozna pracowników z wymogami i warunkami BHP.

Szkolenie obsługi potwierdzenie zostanie protokołem. 6. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na

okres minimum 24 miesięcy na cały zakres zamówienia określonego w SIWZ. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania (bez uwag)

protokołu końcowego. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na własny koszt w terminie nie

dłuższym niż 48 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (maksymalny czas realizacji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do

przyjazdu serwisanta). Niezależnie od gwarancji Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi. Okres rękojmi jest równy
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okresowi gwarancji. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia nieodpłatnie udostępnienie agregatu prądotwórczego (o porównywalnych

parametrach techniczno-użytkowych) na okres wykonywanych napraw w przypadku, gdy naprawa trwa dłużej niż 7 dni. 7. Warunkiem odbioru

zadania będzie: 1). Pozytywnie przeprowadzone próby rozruchu. 2). Przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i konserwacji agregatu

prądotwórczego w języku polskim. 3). Instrukcja rozruchu zespołu prądotwórczego w trybie awaryjnym. 4). Przekazanie kart katalogowych

agregatu i jego elementów zawierające dane techniczne, 5). Przekazanie wszelkich wymaganych prawem certyfikatów i licencji, DTR 3).

Przekazanie protokołów pomiarowych kontrolnych instalacji elektrycznej dla agregatu prądotwórczego 5). Przedstawienie i przekazanie

Zamawiającemu kart gwarancyjnych. 6). urządzenie musi posiadać numer fabryczny oraz Deklarację zgodności UE, uprawniającą do znaczenia

wyrobu znakiem bezpieczeństwa CE i będzie oznaczone tym znakiem. 7). Przeszkolenie pracowników Zamawiającego (w liczbie min. 6 osób) z

obsługi i eksploatacji agregatu prądotwórczego. 8). Komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji (świadectwo homologacji dla przyczepy w

języku polskim) 9). Spisanie protokołu obioru końcowego. 8. Rozliczenie za wykonane roboty (bez zastrzeżeń), odbędzie się po dostarczeniu

przez Wykonawcę zamówienia fakturę VAT z podanym kontem bankowym. Faktura powinna być z 30 dniowym terminem płatności..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 31.12.20.00-7, 34.22.33.00-9.

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:  Zakończenie: 29.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Brak wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich

posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia: Jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat

przed wszczęciem postępowania o udzielenia niniejszego zamówienia, a jeśli okres działalności Wykonawcy jest krótszy to w okresie

tej działalności, co najmniej 2 (dwóch) różnych zadań polegających na dostawie nowych agregatów prądotwórczych, o wartości nie

mniejszej niż 75 000,00 PLN każde zadanie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest

przedłożyć: - wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie niniejszego

zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca

wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6. Wykonawca załącza do dokumentacji ofertowej dokumenty

potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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:

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;

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,  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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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;

nie zalega z uiszczaniem podatków,  opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -  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)
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Do oferty przetargowej Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą załączyć w języku polskim: 1). Opis całego zespołu prądotwórczego -

agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym, z podaniem producenta, 2). Kartę katalogową oferowanego urządzenie lub inny dokument

potwierdzający wszystkie wymagane parametry.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70

2 - Gwarancja - 30

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa

Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7 - sekretariat, 48 - 200 Prudnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  15.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład

Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. ul. Poniatowskiego 7 - sekretariat, 48 - 200 Prudnik.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków pochodz ących

z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści

zamówienia: nie
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