
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lsi.net.pl

Łód ź: Dostawa 4 szt. agregatów pompowych dla Wydziału P rodukcji

Wody Łód ź i 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków

Numer ogłoszenia: 229656 - 2014; data zamieszczenia : 09.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. , ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź, woj.

łódzkie, tel. 042 6649100, faks 042 6649102.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.lsi.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa 4 szt. agregatów pompowych dla Wydziału

Produkcji Wody Łódź i 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa,

przez którą rozumie się sprzedaż i transport do wskazanego miejsca 4 szt. fabrycznie nowych, tzn.

wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy i nieeksploatowanych podwodnych

agregatów pompowych dla Wydziału Produkcji Wody Łódź i 2 szt. fabrycznie nowych, tzn. wyprodukowanych nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy i nieeksploatowanych pomp dla przepompowni ścieków..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 41.12.24.80-8, 42.12.22.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium:  1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla części

1: 2200,00 (dwa tysiące dwieście PLN) Dla części 2: 400,00 (czterysta PLN) Dla części 3: 170,00 (sto

siedemdziesiąt PLN) Dla części 4: 240,00 (dwieście czterdzieści PLN) Dla części 5: 1100,00 (tysiąc sto PLN) Dla

części 6: 500,00 (pięćset PLN) W przypadku składania oferty na wszystkie części, łączna kwota wadium wynosi 4

610,00 (cztery tysiące sześćset dziesięć PLN). Wykonawca winien w tytule przelewu określić której części

dotyczy wadium. 2. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia w rozdziale 10.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty

wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. poniżej 414 000 euro.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej Regulaminem

Sektorowym, udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego www.lsi.net.pl), na podstawie art.

132 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego

warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SIWZ

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty

wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. poniżej 414 000 euro.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej Regulaminem

Sektorowym, udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego www.lsi.net.pl), na podstawie art.

132 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego

warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty

wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. poniżej 414 000 euro.
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Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej Regulaminem

Sektorowym, udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego www.lsi.net.pl), na podstawie art.

132 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego

warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty

wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. poniżej 414 000 euro.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej Regulaminem

Sektorowym, udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego www.lsi.net.pl), na podstawie art.

132 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego

warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty

wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. poniżej 414 000 euro.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej Regulaminem

Sektorowym, udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego www.lsi.net.pl), na podstawie art.

132 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego

warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych - jest to zamówienie sektorowe o wartości poniżej kwoty wynikającej z przepisów

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tj. poniżej 414 000 euro. Postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych

przez ŁSI sp. z o. o. (zwanego dalej Regulaminem Sektorowym, udostępnionego na stronie internetowej

Zamawiającego www.lsi.net.pl), na podstawie art. 132 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotmyvh postanowień umowy w przypadkach określonych w §10

wzorów umowy stanowiących załacznik nr 4a i 4b do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=22...

4 z 6 2014-07-09 11:40



www.lsi.net.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Łódzka Spółka

Infrastrukturalna sp. z o.o., Łódź, ul. Piotrkowska 190, III piętro - Biuro Zamówień i Umów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.07.2014

godzina 12:00, miejsce: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., Łódź, ul. Piotrkowska 190, I piętro -

Sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Agregat pompowy dla Wydziału Produkcji Wody Łódż, loaklizacja - Bronisin 4a (ul.

Konspiracji 25).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa agregatu pompowego dla

Wydziału Produkcji Wody Łódż, loaklizacja - Bronisin 4a (ul. Konspiracji 25).

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.12.24.80-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 84.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Agregat pompowy dla Wydziału Produkcji Wody Łódź, lokalizacja: Pomorska 548.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa agregatu pompowego dla

Wydziału Produkcji Wody Łódź, lokalizacja: Pomorska 548.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.12.24.80-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 84.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Agregat pompowy dla Wydziału Produkcji Wody Łódź, lokalizacja: Henrykowska 34.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa agregatu pompowego dla

Wydziału Produkcji Wody Łódź, lokalizacja: Henrykowska 34.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.12.24.80-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 84.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Agregatu pompowy dla Wydziału Produkcji Wody Łódź, lokalizacja: Mileszki, ul. Pomorska

437.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=22...

5 z 6 2014-07-09 11:40



1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa agregatu pompowego dla

Wydziału Produkcji Wody Łódź, lokalizacja: Mileszki, ul. Pomorska 437.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.12.24.80-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 84.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Pompa ściekowa dla przepompowni ścieków, lokalizacja: Zakładowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa pompy dla przepompowni

ścieków, lokalizacja: Zakładowa.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.12.22.20-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 84.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Dostawa pompy dla przepompowni ścieków, lokalizacja: Kujawska 27.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa pompy dla przepompowni

ścieków, lokalizacja: Kujawska 27.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.12.22.20-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 84.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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