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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 9808-2015 z dnia 2015-01-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Prudnik
I. Przedmiotem zamówienia dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do
lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych. II. Zakres dostawy: 1. Samochód do...
Termin składania ofert: 2015-01-29

Prudnik: Zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do
lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych
Numer ogłoszenia: 32916 - 2015; data zamieszczenia: 13.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9808 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200
Prudnik, woj. opolskie, tel. 077 4363617, faks 077 4363617.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do
lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu wyposażonego w
specjalistyczne urządzenia przeznaczone do lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych. II. Zakres dostawy: 1.
Samochód do przewozu osób oraz specjalistycznych urządzeń: 1 szt.; Samochód z homologacją przystosowany będzie do przewozu
specjalistycznych uprzędzeń i do przewozu obsługi tych urządzeń. Szczegółowy wykaż parametrów technicznych i wymagane wyposażenie oraz
pozostałe wymowni dla samochodu zostały określone w załączniku nr: 2A do SIWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SAMOCHODU.
2. Specjalistyczne wyposażenie do wykrywania awarii. A) na sieciach wodociągowych: - Zestaw loggerów (10 szt.), zestaw do odczytów wraz
z wyposażeniem - 1 kpl. - Urządzenie do badania (mierzenia) ciśnień wody w sieci wodociągowej - 1szt. B) Wyposażenie do wykrywania awarii
na sieciach kanalizacyjnych: - Przenośna kamera inspekcyjna - 1 szt. - Płyta dynamiczna do badania zagęszczenia gruntu po usunięciu awarii 1szt. Szczegółowy wykaż parametrów technicznych i wymagane parametry urządzeń do wykrywania awarii zostały określone w załączniku nr:
2B do SIWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECJALISTYCZYCH URZĄDZEŃ. 3. Wyposażenie uzupełniające: - stojak hydrantowy
- 1 szt. - klucz do otwierania zasuw- 1 szt. - klucz do hydrantu - 1 szt. - hak do otwierania włazów - 1 szt. - młotek - 1 szt. - belka błyskowa
podłużna koloru pomarańczowego zamontowana na dachu pojazdu, podłączona do instalacji elektrycznej samochodu, załączana z kabiny
kierowcy - 1 szt. III. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Samochód, jaki i specjalistyczne urządzenia muszą być fabrycznie nowe, muszą być
wolne od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie będą przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i
zabezpieczenia. 2. Wykonawca na swój koszt ubezpieczy dostarczony pojazd w zakresie pakietu ubezpieczeń OC, NW, AC na okres, co
najmniej jednego roku. 3. Specjalistyczna zabudowa w przestrzeni ładunkowej samochodu musi być wykonana pod wymiar konkretnych
specjalistycznych urządzeń i wyposażenia uzupełniającego. Specjalistyczna zabudowa musi mieć charakter stały, co zapewni bezpieczny
transport wszystkich urządzeń. Zabudowa w przestrzeni ładunkowej samochodu musi być tak wykonana, aby znajdujące się tam specjalistyczne
urządzenie były zabezpieczone w sposób zapobiegający swobodnemu przemieszczaniu się ładunku tak, aby nie uległy uszkodzeniu. 4. Sposób
zabudowy samochodu nienaruszający warunków gwarancji producenta samochodu, wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa zapewniający załodze komfort i bezpieczeństwo. Wszelkie urządzenia przenośne muszą być zamocowane w sposób
umożliwiający łatwy do nich dostęp obsługi jak również zabezpieczone w trakcie ruchu pojazdu. 5. Samochód musi mieć możliwość podpięcia do
systemu monitoringu, który to będzie umożliwiał lokalizację GPS, monitoring stanu paliwa, itp. 6. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że
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dostarczony asortyment jest wadliwy lub nie spełnia wymogów zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego asortymentu wolnego od wad w terminie 7 dni od dnia dostarczenia asortymentu
wadliwego. 7. Wykonawca zamówienia odpowiada i ponosi koszty za dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego. 8.
Wykonawca zamówienia musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu i urządzeń. 9. Autoryzowany punkt serwisowy dla
samochodu wskazanego w ofercie musi znajdować się w odległości do 120 kilometrów od siedziby Zamawiającego. 10. W trakcie realizacji
zamówienia Wykonawca dostarcza samochód i urządzanie tylko tych producentów i modele, których wykonawca wskazał w ofercie, w
załączniku na 2A i załączniku 2B do SIWZ. 11. Wykonawca zamówienia zapewni bezpłatny instruktaż i przeszkolenie obsługi Zamawiającego
(minimum 6 osób) w zakresie pozwalającym na obsługiwanie wszystkich specjalistycznych urządzeń i samochodu. Szkolenie obsługi
potwierdzenie zostanie protokołem. VI. Odbiór robót: 1. Przekazanie samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Poniatowskiego 7 w
Prudniku, wraz z protokołem odbioru. Odbiór samochodu wraz z specjalistycznymi urządzeniami nastąpi przez osoby upoważnione przez
Zamawiającego. 2. Wykonawca wraz z samochodem przekaże zamawiającemu: a) Świadectwo homologacji w języku polskim, b) Kartę pojazdu
w języku polskim, c) Książkę serwisową w języku polskim, d) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, e) Instrukcje obsługi
specjalistycznych urządzeń (dla każdego urządzenie wymanionego w SIWZ musi być oddzielna instrukcja) w języku polskim. f) Karty gwarancji.
VII. Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony samochód oraz na specjalistyczne urządzenia, której ważność rozpoczyna
się od daty odbioru: a) gwarancja mechaniczna samochodu na okres: nie krócej niż 2 lata, bez limitu kilometrów, b) gwarancja na powlokę
lakierniczą samochodu na okres: nie krócej niż 2 lata, c) na perforację karoserii samochodu na okres: nie krócej niż 5 lat, d) gwarancja na
specjalistyczne urządzenia: nie krócej niż 2 lata.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 38.50.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SEBA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słoneczna 42A, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 138500,00
Oferta z najniższą ceną: 138500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 150000,00
Waluta: PLN.
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