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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88761-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Dąbrowa Górnicza: Produkty betonowe
2013/S 054-088761

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna
al. Zagłębia Dąbrowskiego 15
Punkt kontaktowy: Siedziba Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15
41-303 Dąbrowa Górnicza
Osoba do kontaktów: Klaudia Zawadzka, Jerzy Urbańczyk, Marta Podraza
41-303 Dąbrowa Górnicza
POLSKA
Tel.:  +48 322689022
E-mail: mzum@mzum.pl
Faks:  +48 322689022
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzum.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Osoba prawna w zw. z art. 3.1 pkt 3 ustawy Pzp

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa wyrobów betonowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88761-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:mzum@mzum.pl
http://www.mzum.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dąbrowa
Górnicza
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia dla zadania p.n.: „Zakup i dostawa wyrobów betonowych” jest zakup i dostawa
wyrobów betonowych do siedziby firmy MZUM.PL S.A. bądź wg potrzeb pod wskazany przez Zamawiającego
adres (cały teren Dąbrowy Górniczej). Wyroby betonowe będące przedmiotem zamówienia będą
wykorzystywane przez Zamawiającego, do własnych celów, do realizacji zadania pn.: ”Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza”, a także do dalszej odsprzedaży.
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz
wymagania dotyczące parametrów technicznych określa załącznik nr 1 do SIWZ –„Specyfikacja techniczna do
zamówienia”.
2.Wymagania i warunki minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia, które Wykonawca musi zapewnić:
a)Przedmiot zamówienia musi być najwyższej jakości, zgodny z wymaganiami obowiązujących norm i aprobat
technicznych, upoważniających producenta do wydania deklaracji zgodności.
b)Przedmiot zamówienia, dotyczy między innymi realizacji zadania: ”Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” i dlatego musi zostać zatwierdzony oraz dopuszczony do użycia,
wbudowania, instalacji lub montowania przez Inżyniera Kontraktu lub osobę wyznaczoną przez Gminę Dąbrowa
Górnicza do tego zadania. Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania
tylko te materiały które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
- znak zgodności lub certyfikat zgodności z: obowiązującą normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją .
c)Wykonawca zobowiązuje się dołączyć Zamawiającemu do każdej partii dostarczonego asortymentu
dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie
z obowiązującymi normami, posiada atesty, certyfikaty jakościowe lub inne równoważne dokumenty
stwierdzające jego jakość oraz dopuszczenie do obrotu. Powyższa dokumentacja musi być napisana w języku
polskim. W przypadku braku dokumentacji zamówienie jest traktowane jako niezrealizowane.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku nie zaakceptowania jakiegokolwiek z
materiałów przez Inżyniera Kontraktu ustanowionego do zadania o którym mowa w pkt. II.2.b.
4.Rozładunek materiałów będących przedmiotem zamówienia należy do Wykonawcy.
5.Wykonawca złoży gwarancje na oferowany towar na okres 36 m-cy od dnia dostarczenia ostatniej partii
materiału; w przypadku braku takiego dokumentu przyjmuje się, że to Wykonawca udziela gwarancji na
wszystkie dostarczone wyroby, na okres 36 m-cy od dnia dostawy ostatniej partii towaru.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania szacunkowych ilości asortymentu.
7.Zamówienie będzie realizowane partiami, w terminach i ilościach określanych przez Zamawiającego (faksem
lub mailem), składanych z trzydniowym wyprzedzeniem bezpośrednio do Wykonawcy przez cały okres trwania
umowy.
8.Dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy będzie dwustronnie podpisany dowód „WZ”.
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9.Dowód „WZ”, podpisany przez obydwie strony, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT, obciążającej Zamawiającego, za dostarczony przedmiot zamówienia.
10.Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie 90 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44114200

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 623 889,32 EUR

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w art.
45 ust. 6 Ustawy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Regulowanie należności następować będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie 90 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1
ustawy
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy, a jeżeli
Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, także w odniesieniu do tych podmiotów, następujących dokumentów:
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – w odniesieniu do osób fizycznych oświadczenie zawarte jest w treści
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
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
ubezpieczenie 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 wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykaz wybranych, wykonanych zadań z okresu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub z
okresu prowadzenia działalności jeśli była krótsza, odpowiadający swoim rodzajem i wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączenia dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie – min. 3 referencje odpowiadające
wymogom.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek będzie spełniony jeżeli
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22
ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp)

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Zp/003/PB/PW/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.4.2013 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 24.4.2013 - 09:15
Miejscowość:
Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15 pok. nr 1 (sekretariat)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

http://www.uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.3.2013

http://www.uzp.gov.pl

