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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165514-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Wodomierze
2018/S 074-165514
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. M. Golisza 10
Szczecin
71-682
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Poręczewska-Bereszko
Tel.: +48 914426244
E-mail: zwik@zwik.szczecin.pl
Faks: +48 914221258
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.szczecin.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zwik.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych
Numer referencyjny: 29/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
38421100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy z aktualną plombą
legalizacyjną przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych.
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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: PL424

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy z aktualną plombą
legalizacyjną przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych, w asortymencie i ilościach
określonych w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia.
2. Wodomierze i nakładki radiowe muszą być w pełni kompatybilne z używanym w chwili obecnej w ZWiK
Spółka z o.o. w Szczecinie systemem radiowym IZAR i oprogramowaniem IZAR.
3. Przez wodomierz rozumie się przyrząd pomiarowy będący połączeniem przepływomierza z licznikiem,
określający zużycie wody przez odbiorcę.
4. Przez nakładkę radiową rozumie się urządzenie radiowe, którego zadaniem jest zapewnienie transmisji
danych pomiędzy modułem komunikacyjnym / modułem komunikacyjnym wyniesionym a zestawem
odczytowym (tablet, PSION lub równoważnym urządzeniem).
5. Przez nakładkę radiową z kablem rozumie się urządzenie radiowe zamontowane np. pod pokrywą włazu
studzienki wodomierzowej wraz z nakładką montowaną bezpośrednio na liczydło wodomierza.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi dla wodomierzy od DN 15 do DN 20 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji i rękojmi dla wodomierzy od DN 25 do DN 150 / Waga: 5
Cena - Waga: 85

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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
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Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w
okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp;
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt
1,wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
zobowiązany będzie złożyć dokument zgodnie z rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 SIWZ.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to
zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być
składane(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
Wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) dostawy wodomierzy do minimum trzech przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w miastach liczących
powyżej 100 000 mieszkańców, przy czym każda z dostaw powinna być powyżej 1 000 szt./rok do jednego
przedsiębiorstwa,
b) dostawę do minimum jednego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego wodomierzy przystosowanych
do odczytu radiowego i nakładek radiowych w ilości łącznej powyżej 5 000 szt. każdego z tych elementów i
uruchomił system zdalnego odczytu dla oferowanych wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i
nakładek radiowych.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona zobowiązany będzie złożyć dokumenty zgodnie z rozdziałem V pkt 5 pkt 2 lit. a SIWZ.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
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Wadium należy wnieść w wysokości 65 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) przed upływem
terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
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:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.
5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
został określony w SIWZ.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1–5.
7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli
obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki zmiany umowy zgodnie z prawem zamówień publicznych i par. 9 umowy.

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: tak

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: 24/05/2018
Czas lokalny: 11:45

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: 24/05/2018
Czas lokalny: 12:00
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Miejsce:
Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Golisza 10.
71-682 Szczecin, Sala P 12 kondygnacja -1.
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

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

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
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2018
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