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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107569-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Koło: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2018/S 049-107569
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
KRS 0000445351
ul. Energetyczna 11
Koło
62-600
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Filiks
Tel.: +48 632720835
E-mail: sebastian.filiks@mzwik-kolo.pl
Faks: +48 632616125
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzwik-kolo.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mzwik-kolo.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.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Pobór i uzdatnianie wody (PKD36.00.Z i odprowadzanie ścieków (PKD 37.00.Z)

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Pobór i uzdatnianie wody (PKD36.00.Z), Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD
37.00.Z)

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

Nazwa:
Dostawa urządzeń laboratoryjnych w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla
aglomeracji Koło”
Numer referencyjny: DZ3.3411-2/18

II.1.2)

Główny kod CPV
38000000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch urządzeń wyposażenia laboratorium tj;
1) chromatografu gazowego z detektorem i autostemplerem
2) mineralizatora z destylatorem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Część III niniejszej SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 150 000.00 PLN

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: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Koło.

II.2.4)

Opis zamówienia:
l.P. Rodzaj Opis/cechy
1 Chromatograf gazowy typu MASTER GC
Lub równoważny Wyposażenie:
• Termostat.
• pracujący w zakresie temperatur od + 5 oC powyżej temperatury otoczenia do 500 oC (z opcją Krio od minus
100 oC).
Przyrost temperatury do 140 oC/min, 25 ramp, 26 izoterm,
Czas nagrzewania od 50 oC do 300 oC < 2 minut.
Czas schładzania z 300 oC do 50 oC w 4 minuty.
Nastawa temperatury co 1 oC.
Dokładność temperatury do 0,1oC.
Stabilizacja temperatury 0,1oC.
Czas jednej izotermy od 0 do 999,99 min z rozdzielczością do 0,01 min.
Komora termostatu (piec kolumn) o wymiarach (w x sz. x gł.) 280 x 280 x 160 mm.
• Wyświetlacz graficzny kolorowy dotykowy (eliminujący klawiaturę) sterujący: piecem, dozownikami, układami
regulacji gazów, nastawami parametrów detektorów, komunikacją z oprogramowaniem, zewnętrznymi
autosamplerami,
• Możliwość rozbudowy do min. 3 dozowników i 3 detektorów oraz 2 zewnętrznych stref grzania.
• Kontrola pneumatyki: cyfrowa kontrola przepływów (DFC, DPC). Pamięć na min. 40 pełnych metodyk.
2 automatyczny mineralizator typuTURBOTHERM, ogrzewany podczerwienią (lub równoważny)
Wraz z destylatorem parowym typu VAPODEST (lub równoważny).
Charakterystyka:
• zaprojektowany do mineralizacji w analizie Kjeldahla.
• Wbudowany sterownik mikroprocesorowy, pozwalający na zaprogramowanie min. 9 programów (przebieg
procesu mineralizacji),
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• Wyposażone w interfejs RS485, który pozwoli na połączenie w grupę urządzeń do pracy synchronicznej oraz
sterowanie i monitorowanie ich z komputera PC.
Wyposażenie dodatkowe: probówki, układ odciągania oparów (olektor), pompka wodna i wąż kwasoodporny.
Destylator parowy typu VAPODEST (lub równoważny).
Zastosowanie:
Oznaczanie azotu i białka metodą Kjeldahla.
Oznaczanie amoniaku.
Oznaczanie fenoli.
Oznaczanie kwaśności lotnej.
Podstawowe cechy:
• sterowany elektronicznie.
• bezobsługowy generator pary na wodę destylowaną lub demineralizowaną.
• możliwość regulacji wydajności pary w zakresie 40- 100 %,
• automatyczne dozowanie NaOH, oraz innych odczynników,
• automatyczne opróżnianie probówki po destylacji.
• akustyczna i wizualna sygnalizacja błędów.
• możliwość destylacji z probówek różnych wielkości (100-800 ml) oraz kolb (250-750ml).
• komunikacja poprzez interfejs RS-485.
• elektronicznie odmierzany czas reakcji i destylacji,
• zabezpieczenie przed przegrzaniem, nadmiernym ciśnieniem pary, uruchomieniem bez probówki lub bez wody
chłodzącej.
• chemicznie odporna obudowa i klawiatura.
• drzwiczki przeźroczyste, chroniące i umożliwiające obserwację prowadzonej destylacji.
• możliwość zastosowania recyrkulatora chłodzącego.
II. Pozostałe warunki:
1) W ramach zamówienia wymagana jest:
a) dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego,
b) montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i pierwsze uruchomienie urządzeń,
c) wykonanie testów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.
2) Dla każdego z wymienionych urządzeń wymagane jest dostarczenie:
a) Instrukcji obsługi w języku polskim,
b) karty technicznej i katalogowej,
c) karty gwarancyjnej,
d) paszportu technicznego,
e) testu kwalifikacji i kalibracji oraz protokołu z testów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu
zamontowanego w ramach Przedmiotu Umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 150 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0189/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
stosownie do zapisów art. 24 aa ust.1ustawy PZP.

4/7

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny, poza złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunku w formie jednolitego
dokumentu zamówień (JEDZ).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,PLN. (słownie: sto tysięcy złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera Wzór umowy stanowiący Tom II do SIWZ.
1. Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy na adres: ul.
Energetyczna 11, 62-600 Koło, Polska.
2. Wykonawca ubezpieczy towar do momentu przyjęcia go przez Zamawiającego.
3. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy:
1) Dokumentację techniczną zaoferowanego sprzętu laboratoryjnego – zgodnie z wymogami określonymi w
SIWZ – Tom III;
2) wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania
czynności takich jak: okresowa konserwacja, okresowa lub doraźna obsługa serwisowa, aktualizacja
oprogramowania (o, ile dotyczy), okresowe lub doraźne przeglądy, regulacje, kalibracje, sprawdzenia lub
kontrole bezpieczeństwa,

10/03/2018
S49
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/7

Dz.U./S S49
10/03/2018
107569-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/7

4. Przyjęcie urządzeń odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru po dokonaniu przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego odbioru ilościowego, jakościowego, w tym odbioru ewentualnych prac
instalacyjnych, uruchomieniu;
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: nie

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: 24/04/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 24/04/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 11,
62-600 Koło
Polska
Sala konferencyjna.

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:
Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą.
1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
2.Dokument potwierdzający wniesienie i złożenie zabezpieczenia oferty w formie wadium,
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3.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik należy do oferty załączyć oryginał pełnomocnictwa
jednoznacznie określający jego zakres, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W
przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie.
4.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą w formie pisemnej oświadczenia własne w postaci wypełnionego standardowego formularza
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwany JEDZ) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Tomu
I SIWZ. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może
wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. Instrukcja
wypełniania JEDZ na stronie: https://www.uzp.gov.p l/_ data/assets/pdf_file/0 01 5/32415/Jednolity EuropejskiDokument-Zamowienia-instrukcja.pdf. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
stosownie do zapisów art. 24 aa ust.1ustawy PZP.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio następujące części JEDZ:
a) Część II: Informacje dotyczące wykonawcy - części A, B, C i D;
b) Część III: Podstawy wykluczenia - części A, B, C i D;
c) Część IV: Kryteria kwalifikacji – sekcja A punkt 1); sekcja B – punkt 5); sekcja C - punkt 10);
d) Część VI: Oświadczenia końcowe.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy
z Wykonawców.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udział u w
postępowaniu przedkłada także JEDZ dotyczący tego podmiotu.
7.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące
podwykonawców.
8.Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi JEDZ lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
9.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w terminie, co najmniej 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23.
Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu
o art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
3.000,- PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty,
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

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 przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2018
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