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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

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 samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do

lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

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

samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach

kanalizacyjnych. II. Zakres dostawy: 1. Samochód do przewozu osób oraz specjalistycznych urządzeń: 1 szt.; Samochód z homologacją

przystosowany będzie do przewozu specjalistycznych uprzędzeń i do przewozu obsługi tych urządzeń. Szczegółowy wykaż parametrów

technicznych i wymagane wyposażenie oraz pozostałe wymowni dla samochodu zostały określone w załączniku nr: 2A do SIWZ - OPIS

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SAMOCHODU. 2. Specjalistyczne wyposażenie do wykrywania awarii. A) na sieciach wodociągowych: -

Zestaw loggerów (10 szt.), zestaw do odczytów wraz z wyposażeniem - 1 kpl. Loggery i jednostka centralna tworzą system rejestracji

poziomów szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych. Logger to zautomatyzowane urządzenie instalowane czasowo lub stale na

sieci wodociągowej, przeznaczony jest do badania poziomu szumów z analizą częstotliwości. Logger przeznaczony będzie do ciągłego użytku,

zasilany na baterie nie wymagający konserwacji. Informacje o wyciekach muszą być przekazywane drogą radiową. Podczas pomiaru oprócz

stanu wycieku, poziomu szumów i zakresu częstotliwości logger misi przekazywać min. informacje o stanie baterii, numerze seryjnym

urządzenia, jego oznakowanie. Logger musi być programowalny zarówno pojedynczo jak i w grupie. Budowa loggera musi pozwalać

instalowanie go w skrzynkach zasuw na większości typów rurociągów. Logger musi być nadzorowany przez przenośną konsolę - jednostkę

centralną. Informacje pozyskane z loggerów a wyświetlone (zobrazowane) przez jednostkę centralną w kolorach, muszą pozwolić na przejrzystą

ocenę stanu sieci. Jednostka centralna musi posiadać możliwość podłączenia do komputera. - Urządzenie do badania (mierzenia) ciśnień wody

w sieci wodociągowej - 1szt. Urządzenie do badania (mierzenia) ciśnień wody w sieci wodociągowej - rejestrator ciśnienia stosowany do

pomiaru i rejestracji ciśnienia na wodociągowej sieci dystrybucyjnej oraz do pomiaru fali ciśnieniowej na sieci. Rejestrator ciśnienia powinien być

niewielkich rozmiarów, musi być łatwo montowalny na wszystkich typach hydrantów podziemnych i naziemnych. Charakterystyka rejestratora

ciśnienia: wysoka dokładność pomiaru, łatwy montaż, niewielkie rozmiary, niewielki ciężar, duża pojemność pamięci wewnętrznej, zawór

odpowietrzający, bezprzewodowa transmisja danych. B) Wyposażenie do wykrywania awarii na sieciach kanalizacyjnych: - Przenośna kamera

inspekcyjna - 1 szt. Przenośna kamera inspekcyjna wykorzystywana będzie do przeglądów systemów kanalizacyjnych (sanitarnych,

deszczowych, ogólnospławnych). Inspekcja telewizyjnej za pomocą kamery musi umożliwić wiarygodne i czytelne określenie stanu technicznego

przeglądanej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanie ewentualnego uszkodzenia, rejestrację i archiwizację danych. Na całość kamery inspekcyjnej

składają się: głowica kamery, jednostka sterująca, bęben inspekcyjny i wyposażeni dodatkowe. - Płyta dynamiczna do badania zagęszczenia
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gruntu po usunięciu awarii - 1szt. Zastosowanie płyty dynamicznej musi pozwolić na określenie czy osiągnięta została wymagana nośność

gruntu. Płyta musi odznaczać się prostą i szybką obsługą. Wyposażenie płyty musi zapewniać wydruk wyniku w miejscu pomiary, zapis danych i

możliwość ich późniejszego odczytu. Szczegółowy wykaż parametrów technicznych i wymagane parametry urządzeń do wykrywania awarii

zostały określone w załączniku nr: 2B do SIWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECJALISTYCZYCH URZĄDZEŃ. 3. Wyposażenie

uzupełniające: - stojak hydrantowy - 1 szt. - klucz do otwierania zasuw- 1 szt. - klucz do hydrantu - 1 szt. - hak do otwierania włazów - 1 szt. -

młotek - 1 szt. - belka błyskowa podłużna koloru pomarańczowego zamontowana na dachu pojazdu, podłączona do instalacji elektrycznej

samochodu, załączana z kabiny kierowcy - 1 szt. III. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Samochód, jaki i specjalistyczne urządzenia muszą

być fabrycznie nowe, muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie będą przedmiotem żadnego

postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia. 2. Wykonawca na swój koszt ubezpieczy dostarczony pojazd w zakresie pakietu ubezpieczeń

OC, NW, AC na okres, co najmniej jednego roku. 3. Specjalistyczna zabudowa w przestrzeni ładunkowej samochodu musi być wykonana pod

wymiar konkretnych specjalistycznych urządzeń i wyposażenia uzupełniającego. Specjalistyczna zabudowa musi mieć charakter stały, co

zapewni bezpieczny transport wszystkich urządzeń. Zabudowa w przestrzeni ładunkowej samochodu musi być tak wykonana, aby znajdujące się

tam specjalistyczne urządzenie były zabezpieczone w sposób zapobiegający swobodnemu przemieszczaniu się ładunku tak, aby nie uległy

uszkodzeniu. 4. Sposób zabudowy samochodu nienaruszający warunków gwarancji producenta samochodu, wykonany zgodnie z

obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zapewniający załodze komfort i bezpieczeństwo. Wszelkie urządzenia przenośne muszą być

zamocowane w sposób umożliwiający łatwy do nich dostęp obsługi jak również zabezpieczone w trakcie ruchu pojazdu. 5. Samochód musi mieć

możliwość podpięcia do systemu monitoringu, który to będzie umożliwiał lokalizację GPS, monitoring stanu paliwa, itp. 6. W sytuacji, gdy

Zamawiający stwierdzi, że dostarczony asortyment 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. 7. Wykonawca zamówienia odpowiada i ponosi koszty za dostarczenie przedmiotu zamówienia do

siedziby zamawiającego. 8. Wykonawca zamówienia musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu i urządzeń. 9.

Autoryzowany punkt serwisowy dla samochodu wskazanego w ofercie musi znajdować się w odległości do 120 kilometrów od siedziby

Zamawiającego. 10. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dostarcza samochód i urządzanie tylko tych producentów i modele, których

wykonawca wskazał w ofercie, w załączniku na 2A i załączniku 2B do SIWZ. 11. Wykonawca zamówienia zapewni bezpłatny instruktaż i

przeszkolenie obsługi Zamawiającego (minimum 6 osób) w zakresie pozwalającym na obsługiwanie wszystkich specjalistycznych urządzeń i

samochodu. Szkolenie obsługi potwierdzenie zostanie protokołem. VI. Odbiór robót: 1. Przekazanie samochodu nastąpi w siedzibie

Zamawiającego ul. Poniatowskiego 7 w Prudniku, wraz z protokołem odbioru. Odbiór samochodu wraz z specjalistycznymi urządzeniami nastąpi

przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. 2. Wykonawca wraz z samochodem przekaże zamawiającemu: a) Świadectwo homologacji w

języku polskim, b) Kartę pojazdu w języku polskim, c) Książkę serwisową w języku polskim, d) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim,

e) Instrukcje obsługi specjalistycznych urządzeń (dla każdego urządzenie wymanionego w SIWZ musi być oddzielna instrukcja) w języku

polskim. f) Karty gwarancji. VII. Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony samochód oraz na specjalistyczne urządzenia,

której ważność rozpoczyna się od daty odbioru: a) gwarancja mechaniczna samochodu na okres: nie krócej niż 2 lata, bez limitu kilometrów, b)

gwarancja na powlokę lakierniczą samochodu na okres: nie krócej niż 2 lata, c) na perforację karoserii samochodu na okres: nie krócej niż 5 lat,

d) gwarancja na specjalistyczne urządzenia (tj. zestaw loggerów (10 szt.), zestaw do odczytów wraz z wyposażeniem - 1 kpl., urządzenie do

badania (mierzenia) ciśnień wody w sieci wodociągowej, przenośna kamera inspekcyjna, płyta dynamiczna do badania zagęszczenia gruntu): na

okres: nie krócej niż 2 lata.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.11.00.00-1, 38.50.00.00-0.

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: 31.03.2015.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę

wadium w wysokości: 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przepadku

wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. O/Nysa. Nr
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rachunku: 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z

oryginałem. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oryginału oferty

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, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wskazać.

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 okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert do udziału w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, co najmniej dwóch różnych dostawy samochodów z zabudowa specjalistyczną o wartości nie mniejszej niż 100 000,00

PLN każda dostawa. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: - wykaz

wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w niniejszym postępowaniu, 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 4. Wykonawca załącza 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, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wskazać.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wskazać.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wskazać.

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
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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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE

ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym wymaganiom nale ży

przedło żyć:

inne dokumenty

Do oferty przetargowej Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą załączyć w języku polskim: -  opis samochodu z podaniem

producenta, - opis specjalistycznych urządzeń, jakie wykonawca zamierza zabudować na samochodzie z podaniom ich producentów.

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 - 80

2 - WIELKOSĆ EMISJI DWUTLENKU WĘGLA CO2 - 10

3 - GWARANCJA - 10

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:  29.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=98...
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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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=98...
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