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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409693-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Częstochowa: Żywice epoksydowe
2019/S 167-409693
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20
Częstochowa
42-202
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Lewandowicz
Tel.: +48 343773221
E-mail: poczta@pwik.czest.pl
Faks: +48 343773225
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.czest.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.pwik.czest.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pwik_czest
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na sprzedaż oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych do
renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa

II.1.2)

Główny kod CPV
19522100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Celem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych
materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa, wyszczególnionych
poniżej.
1. Rękaw ciasnopasowany filcowy
2. Żywica epoksydowa
3. Utwardzacz
4. Folia PU
5. Klej do folii PU

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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
19240000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Częstochowa,ul.Jaskrowska 14/20

II.2.4)

Opis zamówienia:
Celem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych
materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa, wyszczególnionych
poniżej.
1. Rękaw ciasnopasowany filcowy
DN 200/6 mm, długość = 12 000 mb
DN 250/7 mm, długość = 4 000 mb
DN 300/7 mm, długość = 6 000 mb
DN 400/9 mm, długość = 2 000 mb
DN 500/11 mm, długość = 1 000 mb
a. Materiał: filc igłowy,
b. Wykonanie: metoda zgrzewania. Zamawiający nie dopuszcza zszywania rękawa,
c. Wykończenie: pokrycie warstwą elastycznego poliuretanu o grubości min. 500 mikrometrów. Zamawiający nie
dopuszcza doklejania warstwy PU albo przytwierdzania go w innej technologii aniżeli metodą ekstruzji,
d. Rękaw ma być przygotowywany zgodnie z zamówieniem na konkretną średnicę z dokładnością do ± 5 mm
średnicy kanału.
2. Żywica epoksydowa – 103 000 kg
a. Stan skupienia: płynny,
b. Kolor: bezbarwny,
o

c. Punkt zapłonu: > 150 C,
o

3

d. Gęstość: (przy 25 C) = 1,16 g/cm (± 5 %),
e. Lepkość dynamiczna: ≈ 1400 mPas,
f. Nierozpuszczalność w wodzie.
3. Utwardzacz – 28 800 kg
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a. Stan skupienia: płynny,
b. Kolor: bezbarwny,
o

c. Punkt zapłonu: > 100 C,
o

3

d. Gęstość: (przy 25 C) = 0,96 c/cm (± 5 %),
e. Lepkość dynamiczna: ≈ 65 mPas,
f. Nierozpuszczalność w wodzie.
2

4. Folia PU – 10 m
5. Klej do folii PU – 10 litry
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w tomie III SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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 stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 250 000,00 PLN (słownie:
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
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III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art.23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.)

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

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
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 2

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: 03/10/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 03/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Sala konferencyjna w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, POLSKA

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Komunikacja z Zamawiającym za pomocą platformy zakupowej

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2019
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