OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, których
wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż
wyrażona w złotych równowartość kwoty 414 000 EURO dla dostaw, z wyłączeniem
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U., z 2013r., poz. 907 ze zm.).
Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego www.zgk-katy.pl
04.12.2014r.
Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP: www.bip.zgk.katywroclawskie.pl,
04.12.2014r.
Data zamieszczenia ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego:
04.12.2014r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26b, 55-080
Kąty Wrocławskie, woj. Dolnośląskie, tel. 0-71, 31 66 167, faks 0-71 31 66 512
Adres strony internetowej Zamawiającego:
www.zgk-katy.pl,
www.bip.zgk.katywroclawskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz nakładek radiowych do zdalnego odczytu dla
potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich,
ul. 1-go Maja 26B.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia polega na dostawie do Zamawiającego wodomierzy do wody zimnej
oraz nakładek radiowych do zdalnego odczytu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia:
38421100-3 – wodomierze,
32260000-3 – urządzenie do przesyłu danych,
32230000-4-radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż
20% wartości zamówienia podstawowego.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
data zakończenia: 31.12.2015r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie
III.2.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie
III.2.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie
III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.
III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.
III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU
III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt
4.1 Regulaminu, należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik nr 3.
III.3.2) W zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie 4.5, 4.6
Regulaminu, należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, - załącznik nr 4
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. aktualnego
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie
III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedkłada:
III.3.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

1. 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
2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składem 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,
3. 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.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
1. Należy załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5.
III.3.5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego zamawiający, aby Wykonawca załączył do oferty:
1) Kartę Katalogową każdego typu wodomierza, zawierającą informację takie jak: typ
wodomierza, średnica, przepływ minimalny, przepływ maksymalny, klasa
metrologiczna, ciśnienie nominalne, straty ciśnienia długość, szerokość, wysokość,
średnica połączeń wodomierza.
2) Atest Higieniczny dla każdego typu wodomierza, dopuszczające do stosowania w
kontakcie z wodą pitną,
3) Decyzję zatwierdzenia typu Prezesa Głównego Urzędu Miar, dla każdego typu
wodomierza
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 oferty brutto: 80%
Czas reakcji serwisu: 10%
Okres gwarancji: 10%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zgk-katy.pl, www.bip.zgk.katywroclawskie.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.
IV.3.4) Termin składania ofert: 18.12.2014r. godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, I piętro.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
Kąty Wrocławskie, 04.12.2014r.

ZATWIERDZAM

