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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259985-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Chlorek poliglinowy
2015/S 141-259985
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. M. Golisza 10
Osoba do kontaktów: Marek Kowalski
71-682 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 9148988-13/18
E-mail: zwik@zwik.szczecin.pl
Faks: +48 914221258
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.zwik.szczecin.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody
„Miedwie” oraz Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje”.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL424

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na
potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” oraz Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje”.

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
24312123

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
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Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 846 338,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WM/MK/PN/SEK/02/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 47-082336 z dnia 7.3.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Udzielenie zamówienia i jego wartość
Część nr: 2 - Nazwa:
V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.6.2015

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
„KEMIPOL” Spółka z o.o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
POLSKA

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 720 288 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.1.6)

Cena zapłacona za zakupy okazyjne

V.1)

Udzielenie zamówienia i jego wartość
Część nr: 3 - Nazwa:

V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.6.2015

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
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V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
„KEMIPOL” Spółka z o.o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 126 050,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.1.6)

Cena zapłacona za zakupy okazyjne
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:
Postępowanie unieważniono w zakresie części nr 1 (wodny roztwór chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby
Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”). Postępowanie w zakresie części nr 1 unieważniono na podstawie art. art.
93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień z tego powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty,
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes
w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.7.2015
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