
Sektorowe zamówienie podprogowe Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie 

o sektorowym zamówieniu podprogowym, 
którego wartość j est mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

Prawo zamówień publicznych 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 
tel. 56/ 450 49 01, faks 56/ 450 49 34 
NIP: 867-18-72-491, Regon: 870485618 
e-mail: mwio@mwio.pl; strona internetowa: http://www.mwio.pl 
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl 

li. Informacje ogólne 

1. Niniejsze zamówienie jest udzielane w celu wykonywania działalności sektorowej, 
o której mowa w art .. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp. Wartość przedmiotowego 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 
Pzp, w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 Pzp, do jego udzielania nie stosuje się 
przepisów Pzp. 

2. Zamawiający, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, udostępnia (do pobrania) specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ" lub „specyfikacja", na własnej stronie 
internetowej: http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl, menu: Przetargi, podstrona: Zamówienia 
sektorowe podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu składania 
ofert. 

Ili. Nazwa zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa zbiornika na wody popłuczne 
o pojemności 180 m3

• 

IV. Tryb udzielania zamówienia 

Przetarg nieograniczony. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiornika z przeznaczeniem na wody popłuczne 
o łącznej pojemności 180 m3 o następujących parametrach: 

• docelowa lokalizacja zbiornika: teren nieutwardzony, zieleni na terenie MWiO 
ul. Hallera 79 Grudziądz, (teren nienarażony na ruch kołowy), głębokość 
posadowienia zbiornika 3,0 m p.p.t., nasyp ziemi na zbiorniku do 100 cm, brak wody 
gruntowej, 

• Materiał: PE - HD z zachowaniem sztywności obwodowej SN 4 lub GPR, 

• Średnica zbiornika: 3000 mm (maksymalna długość zbiornika 26,50 m), 

• Brak wymaganego atestu PZH, 

• Dostawa jako jeden zbiornik jednokomorowy lub dopuszczalna dostawa dwóch 
zbiorników 
o łącznej całkowitej objętości retencyjnej 180 m3 [przy czym przy dostawie dwóch 

Nazwa zamówienia: Dostawa zbiornika na wody popłuczne o pojemności 180 m3 



Sektorowe zamówienie podprogowe Ogłoszenie o zamówieniu 

zbiorników należy przewidzieć dodatkowe zapewnienie króćców połączeniowych o 
średnicy 0 800 mm wspawanych w dennicach zbiorników), 

• W przypadku dostarczenia zbiornika w częściach , dostawca zapewnia połączenie 
elementów na miejscu wbudowania [dla PE-HD spawanie obustronne], 

• Wyposażenie zbiorników: krócieć na wejściu o średnicy 0 800 mm, króciec na 
wyjściu/odpływie zbiornika 0 200 mm, dwa kominy rewizyjne 0 800 mm o wysokości 
100 cm, brak drabiny zwłazowej, króciec przelewowy zbiornika 0 200 mm, 

• Dodatkowo należy wykonać wspawanie jednego króćca o średnicy 0 800 mm w 
istniejący zbiornik PE-HD wraz z dostarczeniem mufy 0 800 mm [istniejący zbiornik 
zabudowany 
w terenie o średnicy DN 2600 mm PE-HD SN 4], 

• Wszelkie roboty ziemne po stronie zamawiającego [prace ziemne pod posadowienie 
nowego zbiornika, przygotowanie miejsca pod wykonanie wspawania króćca w 
istniejący zbiornik], 

• Podłączenie zbiornika przewodami tj. nowego z istniejącym zbiornikiem, podłączenie 
odpływu do sieci po stronie zamawiającego, 

• Rozładunek zbiornika po stronie zamawiającego [w zakresie zapewnienia obsługi 
dźwigowej] 

Szczegółowa geometria zbiornika zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4, lokalizacja 
zbiornika zgodnie z planem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 5. 
Dostarczany zbiornik musi być fabrycznie nowy, musi odpowiadać wymogom towarów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski oraz posiadać stosowne atesty. 
Koszty dostawy, w tym. transportu zbiornika na teren budowy wraz połączeniem zbiornika 
[ spawaniem], wykonaniem dodatkowego wspawania króćca ponosi wykonawca w ramach 
ceny określonej w ofercie. 

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
{CPV): 
44611 OOO - 6 - zbiorniki 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 40 dni od dnia zawarcia umowy. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki określone w§ 12 ust . 1 regulaminu, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadania wiedzy i doświadcze n ia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej . 

W powyższym zakresie zamawiający nie precyzuje żadnych szczegółowych warunków. 

2. Zgodnie z t reśc ią§ 13 ust. 1 Regulaminu Zamawiający wykluczy z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawców: 
1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
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postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

2) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

3) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 12 

ust. 1 regulaminu należy przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ [w przypadku składania oferty przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie]. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okol icznościach, 

o których mowa w§ 13 ust. 1 regulaminu należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ) [w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie); 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, aktualny na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców oddzielnie]. 

3. Dokumenty, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 ppkt 1 należy złożyć w oryginale. Dokumenty, 

o których mowa w pkt 2 ppkt 2 i pkt 3 mogą być złożone w oryginale lub w kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

IX. Sposób uzyskania SIWZ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.bip.wodociagi.grudziadz.pl w zakładce Przetargi> Zamówienia sektorowe 
podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia o zmówieniu do upływu terminu składania ofert. 

X. Oferty częściowe, oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

oceny ofert: 

L.p. Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

1. Cena (kwota brutto) 100% 
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Maksymalna ilość punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana 

liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości 

punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać według następujących zasad: 

Kryterium "Cena": 

Ocenie zostanie poddana cena brutto podana w Formularzu oferty. Liczba punktów, jaką można 

uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru: 

C = C min x 100 

Cb 

gdzie: 

C - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Cena" 

Cmin - cena minimalna (najniższa spośród wszystkich cen zawartych w złożonych, 

nieodrzuconych ofert) 

Cb - cena ocenianej oferty. 

2. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, 

po uwzględnieniu kryteriów oceny ofert i ich wag. 

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów (zaoferuje najniższą cenę). 

4. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

XII. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy 
ul. Mickiewicza 28/30, w sekretariacie (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do: 18.06.2019 r. 
godz. 10:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7 :00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 
dni świątecznych). 

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy 
ul. Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej, Ili piętro, w dniu 18.06.2019 r. o godz. 10:30. 

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

1. W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy porozumiewać się z: Agnieszka Ośka, 

tel. +48 56 450 49 26, w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
świątecznych. 

2. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z: Tomasz 
Kiełbowicz, tel. (56) 450 04 949, w godz. 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 
dni świątecznych. 

Data publikacji ogłoszenia: 11.06.2019 r. 

PROK~NT 

Krz~ o~ I 
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