Dz.U./S S78
21/04/2018
175129-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

1/5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175129-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Czechowice-Dziedzice: Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
2018/S 078-175129
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Wyniki postępowania
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polska
Tel.: +48 322154340
E-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pim.czechowice-dziedzice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Kontrakt VII: Zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków;
część 1, część 2
Numer referencyjny: 9/POIS/JRP/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
34144500

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi
zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wraz z obsługą w zakresie gwarancji i rękojmi zgodną z
ofertą spełniającą wymagania techniczne Zamawiającego z podziałem na części: a) Część 1 zamówienia
- „Samochód wraz zabudową specjalistyczną dla potrzeb brygady kanalizacyjnej”;b)Część 2 zamówienia„Urządzenie specjalistyczne ciśnieniowe, ssąco-płuczące na podwoziu samochodowym” 2. Projekt :„Regulacja
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” jest współfinansowany ze środków
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Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie
finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.3.Zamawiającym
w stosunku do działań realizowanych w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w
gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”jest PIM Sp. z o.o., będący Beneficjentem umowy o dofinansowanie
POIS.02.03.00-00-0250/16-00
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 681 050.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1 zamówienia - „Samochód wraz zabudową specjalistyczną dla potrzeb brygady kanalizacyjnej”;
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000
34114000
34144000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czechowice-Dziedzice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi
zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wraz z obsługą w zakresie gwarancji i rękojmi zgodną z ofertą
spełniającą wymagania techniczne zamawiającego z podziałem na części:
Część 1 zamówienia - „Samochód wraz zabudową specjalistyczną dla potrzeb brygady kanalizacyjnej”;
2. Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2” jest
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach”.
3. Zamawiającym w stosunku do działań realizowanych w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodnościekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2” jest PIM Sp. z o.o., będący Beneficjentem umowy o
dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.
4. Szczegółowy opis przedmiotu wszystkich części zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ – Opisie
Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt
3) ustawy Pzp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi i gwarancji (R): / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0250/16-00
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2 zamówienia - „Urządzenie specjalistyczne ciśnieniowe, ssąco-płuczące na podwoziu samochodowym”
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34100000
34114000
34144000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czechowice-Dziedzice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi
zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wraz z obsługą w zakresie gwarancji i rękojmi zgodną z ofertą
spełniającą wymagania techniczne zamawiającego z podziałem na części:
Część 2 zamówienia - „Urządzenie specjalistyczne ciśnieniowe, ssąco-płuczące na podwoziu samochodowym”.
2. Projekt: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2” jest
współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach”.
3. Zamawiającym w stosunku do działań realizowanych w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodnościekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2” jest PIM Sp. z o.o., będący Beneficjentem umowy o
dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.
4. Szczegółowy opis przedmiotu wszystkich części zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ - Opisie
Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi i gwarancji (R): / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0250/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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
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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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 010-019233

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Część 2 zamówienia - „Urządzenie specjalistyczne ciśnieniowe, ssąco-płuczące na podwoziu samochodowym”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
13/04/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
KanRo Ltd Sp. z o.o.
Fasty, Szosa Knyszyńska 89
Białystok
15-690
Polska
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 424 500.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 519 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 530 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
Część 1 zamówienia - „Samochód wraz zabudową specjalistyczną dla potrzeb brygady kanalizacyjnej”;
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U z
2017 r., poz. 1579) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało
unieważnione dla części 1 zamówienia - „Samochód wraz zabudową specjalistyczną dla potrzeb brygady
kanalizacyjnej”;.Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie,
W przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane art. 179 i n. ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, jednocześnie
przekazując kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób
aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania
przedstawione są w art.180-190 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

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:
19/04/2018
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