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Ogloszenie nr 769340-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Miejskie Przedsiejjiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: SukcesyAvna dostaAva do siedziby ZamaAviaj^cego rur i armatury AVodociajjoAvokanalizacyjnej
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiajz.kowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
ZamoAvienie dotyczy projektu lub programu >vspolfinansowanego ze srodkoAV Unii Europejskiej

Nie

NazAva projektu lub programu
O zamoAvienie mogq. ubiegac si£ Avytq_cznie zaklady pracy chronionej oraz AVykonaAVcy, ktorych dzialalnosc, lub dzialalnosc ich Avyodr^bnionych
organizacyjnie jednostek, ktore b^da_ realizoAvaly zamoAvienie, obejmuje spolecznjj. i zaAVodoAV^ integracjij osob be_d£\cych czlonkami grup
spolecznie marginalizoAVanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy v/skaznik zatrudnienia osob naleza.cych do jednej lub wiqcej kategorii, o ktorych mowa \ art. 22 ust. 2 ustawy
Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych pi~zez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Post^pOAVanie przeproAVadza centralny zamaAviajq.cy
Nie

Postijpowanie przeproAYadza podmiot, ktoremu zamaAviaja_cy pOAVierzyl/poAvierzyli przeprowadzenie post^pOAVania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktoremu zamaAviaj^cy pOAVierzyl/poAvierzyli proAvadzenie post^powania:
Post^pOAVanie jest przeproAVadzane Avspolnie przez zamaAA'iaJ£(.cych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zama\viaja_cych, ktorzy wspolnie przeprowadzajXpost^powanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery
identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontaktow:

Post^pOAvanie jest przeproAVadzane AA'spolnie z zamaAViaj^cymi z innych pansbv czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprOAVadzania post^pOAVania Avspolnie z zamawiaja_cymi z innych panst>v czlonkoAVskich Unii Europejskiej — maj^ce
zastosoAVanie krajowe praAVO zamoAvien publicznych:
Informacje dodatkoAVe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsie_biorst\vo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 26024857200000, ul. ul.
Lagiewnicka 25 , 28-100 Busko-Zdroj, woj. swie_tokrzyskie, paristAVO Polska, tel. 413 782 477, e-mail sekretariat@mpgkbusko.pl, faks 413 784 944.
Adres strony internetowej (URL): www.mpgkbusko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dost^p do narz^dzi i urzajdzen lub formatow plikow, ktore nie sa_ogolnie dost^pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (prosz^ okreslic):
Komnalna Sp. z o.o.
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (/ezeli dotyczy):
Podzial obowiajzkow mi^dzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania, w tym w przypadku wspolnego
przeprowadzania poste_powania z zamawiaja_cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajaj:ych jest odpowiedzialny
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za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za przeproy/adzenie postepowania o'dpowiadaja_pozostali zamawiaja_cy, czy

•;

zamowienie be_dzie udzielane przez kazdego z zamawiaja_cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostafych zamawiaja_cych):
''-1.4) KOMUNIKACJA:
iiS'ieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyskac pod adresem (URL)
:

Nie

jAdres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bqsdzie specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
•

Tak
www.mpgkbusko.pl

jiDostep do dokumentow z postepo^vania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna uzyskac pod adresem
•';

Nie

;Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac:
lElektronicznie
'

Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post<jpowaniu w inny sposob:
•'.

Nie
Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu AY postejpOM'aniu w inny sposob:
;

Tak
Inny sposob:
pisemnie

;

Adres:
Miejskie Przedsie_biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ul. -Lagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdroj

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urz£j.dzen lub formatow plikow, ktore nie s^ ogolnie dostepne
Nie
Nieograniczony, petny, bezposredni i bezplatny dost^p do tych narzejizi mozna uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEPMIOT ZAM6WIENIA

• II.l) Nazwa nadana zamo^vieniu przez zama-\viaja_cego: Sukcesywna dostawa do siedziby ZamawiajXcego rur i armatury wodociajjowo• • kanalizacyjnej
Numer referencyjny: 12/WE/20
ii: Przed ^yszcz(Jciem post^po>vania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamo>Yienia: Dostawy
11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czescioAvych
Zamowienie podzielone jest na cze_sci:
Tak
Oferty lub >Ynioski o dopuszczenie do udzialu \\u mozna skladac w odniesieniu do:
•,;
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Zamawiaj^cy-zastrzega sobie prawo do udzielenia la^cznie nast<jpujq.cych cz^sci lub grup cz^sci: .

Vlaksymalna liczba czijsci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu wykonawcy:

3CI.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i
wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugij lub robot)' budowlane:
;P.rzedmiotera zamowienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiaj^cego rur i armatury wodoci^gowo-kanalizacyjnej. Przedmiot zamowienia
;izostal podzielony na 3 cze_sci: 1. Cze_sc 1 - Dostawa rur i armatury wodociajjowej, 2. Cze_sc 2 - Dostawa rur i armatury kanalizacyjnej 3. Cze_sc 3 (Dostawa hydrantow, zasuw, nawiertek, studni wodomierzowych

!ll.5) Glowny kod CPV: 42131390-6
•iDodatkowe kody CPV:
ir

ill. 6) Calkowita -\vartosc zamowienia (Jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
.LWartoscbezVAT:
: i Waluta:

;

(w przypadku iimdw ramowych lub dynamicznego systenni zakupow — szacunkowa calkowita maksymalna warlosc w catyin okresie
obowicrzywania uniowy ramowej lub dynamicznego systenni zakupow)

i-II.7) Czy przewiduje si^ udzielenie zamowieri, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostana^ udzielone zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w
• art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
• II. 8) Okres, w ktorym realizowane b^dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa ramo>va lub okres, na ktory zostal
ustanowiony dynamiczny system zakupow:
. miesiajoach:
•

lub dniach:

lub

\a rozpoczijcia: lub zakoriczenia: 31.12.2021

i» II.9) Informacje dodatkowe:

gJEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO^HCZNYIVI, FINANSOWYM I

ni.l) WARUNKI UDZIALU W POSTJ?POWANIU
Tl
;

iri.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to z odr^bnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zamawiajqcy nie \vyznacza szczegolnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

i
.;

Okreslenie warunkow: Zaniawiajapy nie wyznacza szczegolnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zaAVodowa
Okreslenie warunkow: W celu potwierdzenia spelnienia warunku udzialu w poste.powaniu dotyczapego zdolnosci technicznej i zawodowej
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Wykonawca winien ztozyc: \vykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upfywem terminu skladania ofert lub wnioskow o
dopuszczenie do udziahi w poste_powaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - \ tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostahy wykonane, oraz za^czeniem dowodow okreslajapych czy te ustugi
zostafy wykonane lub 53. wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa_ referencje bajdz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego ushigi byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac dokumentow - oswiadczenie wykonawcy - zah\cznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiaja_cy wymaga od \vykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaha w poste_powaniu imion i nazwisk osob
wykonujapych czynnosci przy realizacji zamowienia wraz z informacjXo kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiaj£).cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaja_cy przewiduje nast^puja_ce
fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCA W CELU WSTE.PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTETOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w post^powaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
IH.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE. W POSTEJPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaja_cego na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy PZP, przekaze Zamawiajaj:emu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiazania z innym \vykonawcci.
nie prowadza^do zaklocenia konkurencji w poste_powaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCA W POSTE.POWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
HI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTE.POWANIU:
W celu potwierdzenia spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotycza_cego zdolnosci technicznej i zawodowej winien ztozyc: wykaz
wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed uprywem terminu skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziaiu w poste_powaniu,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na
rzecz ktorych dostawy zostary wykonane, oraz zaJapzeniem dowodow okreslaja_cych czy te ushagi zostaty wykonane lub sa, wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa_ referencje bajdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ushigi byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac dokumentow - oswiadczenie
wykonawcy.
IJI.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCA W POSTE.POWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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SEKCJA TV: PROCEPTIRA
I
' '
>JV.1) OPIS
jIY.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
•iV.1.2) Zamawiajq.cyzq.da wniesienia wadium:
Nie

Informacja na temat wadium

•IV.1.3) Przewiduje siij udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:

ij

N!e

*'
». •

Nalezy podac infonnacje na temat udzielania zaliczek:

|!'IV.1.4) Wymaga siq: zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert katalogow elektronicznych:
^ Nie

Dopuszcza sie_ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaj;zenia do ofert katalogow elektronicznych:
.

Nie

!

Infonnacje dodatkowe:

,i
JIV.1.5.) Wymaga si<j zlozenia oferty wariantowej: -

'• •
'
j

, '•

Nie
Dopuszcza sie_ zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si$ tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

JV.1.6) Przewidywana liczba Avykonawcow, ktorzy zostana^ zaproszeni do udzialu >v post^powaniu
(przetarg ogrcmiczony, negocjacje z oghszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
\a wykonawcow
!

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

'•

FCryteria selekcji wykonawcow:

. IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
:

Umowa ramowa b^dzie zawarta:

Czy przewiduje si^ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

i

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Infonnacje dodatkowe:

.!

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

\s strony internetowej, na ktorej b^da_zamieszczone dodatkowe informacje dotycza^ce dynamicznego systemu zakupow:

'•

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza sie_ zlozenie ofert w formie katalogow elektronicznych:
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Przewiduje sie_ pobranie ze zlozbnych katalogowelektronicznych informacji potrzebnych dp sporzajdzenia ofert w ramach umowy
,

ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

JV.1.8) Aukcja elektroniczna
jPrzewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ne'gocjacjez ogloszeniem) Nie
Nalezy podac adres strony internetowej, na ktorej aukcja be_dzie prowadzona:
i
INalezy wskazac element}', ktorych wartosci b^da^ przedmiotem aukcji elektronicznej:
'(Przewiduje sie^ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajq.ce z opisu przedmiotu zamowienia:
'\j
i',.

INalezy podac, ktore informacje zostana_udost^pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki be_dzie termin ich udoste_pnienia:
Informacje dotycza_ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposob poste_powania w toku aukcji elektronicznej i jakie be_da^warunki3 najakich wykonawcy b^da^mogli licytowac
(minimalne \vysokosci postapien):

^Informacje dotyczaj:e wykorzysrywanego sprzqtu elektronicznego, rozwia_zan i specyfikacji technicznych w zakresie polapzeri:
AVymagania dotyczape rejestracji i identyfikacji wykonawcow \ aukcji elektronicznej:
•Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich tnvania:

,

Czas tnvania:

-;

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postapien, zostana_zakwalifiko\vani do naste_pnego etapu:

:-

Warunki zamknie,cia aukcji elektronicznej:

i IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
; IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

' IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerst\vo innowacyjne
' IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
, Minimalne wymagania, ktore musza_spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wste_pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym h'czbe, etapow):

• Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiaja_cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla \vykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiazania stanowia_ce podstaw^ do
skladania ofert, jezeli zamawiajaj:y przewiduje nagrody:

WstQpny harmonogram post^powania:
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Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazari:
Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

. IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
' Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujqce minimalne wymagania, ktorym musza^odpowiadac wszystkie oferty:

; Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaja_cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w
' specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

Infonnacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktorej be_dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na ktorej jest doste_pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycza_ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzajdzen informatycznych:
Sposob poste_powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci postaj>ien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich tnvania:
Czas tnvania:

Wykonawcy, ktorzy nie zrozyli nowych postajiien, zostan^zakwaliftkowani do nastejmego etapu:
Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia, licytacji elektronicznej:
.Termin i warunki zamkniqcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana^wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki
umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczaj:e zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIAN A UMOWY
Przewiduje si£ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaja_cy przewiduje mozliwosc zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost^pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dolyczy):

,

$ Srodki sluza^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

•! IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu >v post^powaniu:
:1 Data: 30.12.2020, godzina: 10:00,
; ' Skrocenie terminu skiadania wnioskow, ze wzgle_du na pilna^potrzebe, udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
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negocjacje z ogioszeniem):

Wskazac powody:

Je_zyk lub je.zykt, w jakich moga_byc sporzajizane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w poste.powaniu
> polski
IV.6.3) Terrain zwifizania ofertq.: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si<j uniewaznienie postijpowania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow, ktore mialy bye
przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cze^sci zamowienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAJLACZNIKI - INFORMAGJE POTYCZACE OFERT CZgSCIOWYCH

Gze_sc nr: 1 Nazwa: Dostawa rur i armatury wodoci^gowej
IJjKrotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc doslaw, using lub robot budowlanych lub okresleniezapotrzebowania i
\\Kimagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge^ lub robot}'
b^idowlane:Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do siedziby ZamawiajXcego rur i armatury wodocia^owej - zgodnie z opisem
zamowienia stanowia_cym zala_cznik nr 1 do SIWZ.
2}fWspolny Slownik Zamowieri(CPV): 42131390-6, 44163000-0, 44163100-1

3|jWartosc cz^sci zamowieniaQezeli zamawiajj(.cy podaje informacje o wartosci zamowienia):
A^artosc bez VAT:
Waluta:

4j);Czas trwania lub terrain wykonania:
i
oKres w miesia_cach:
ojcres w dniach:
dMta rozpoczqcia:
d)sta zakonczenia: 31.12.2021
fjfjjKryteria oceny ofert:
l^ryterium

Znaczenie

(|fena

60,00

Q^as realizacji reklamacji 20,00
l^ljajkrotszy czas dostaNS'y 20,00

6J| INFORMACJE DODATKOWE:

®zqsc nr: 2 Nazwa: Dostawa rur i armatury kanalizacyjnej
l|j) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dost aw, using lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i
vty.magan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okresleniezapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge^ lub robot}'
bjidowlane:Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiajajsego rur i armatury kanalizacyjnej zgodnie z opisem
Zamowienia stanowia_cym zala_cznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspolny Slownik Zamowien(CPV): 4213 1390-6, 441,63000-0, 44163100-1

3) Wartosc czijsci zamowienia(jezeli zamawiaja_cy podaje informacje o wartosci zamowienia):
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Wartosc bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania luh termin wykonania:
okres w miesiajiach:
okres w dniach:
data rozpoczecia:
data zakoriczenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas realizacji reklamacji 20,00
Najkrotszy czas dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz^sc nr: 3 Nazwa: Dostawa hydrantow, zasuw, nawiertek, studni wodomierzowych
1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i Hose dostaw, using lub robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i
wymagan) a w przypadku partnerstvva innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushigf lub roboty
budowlane:Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiajajiego hydrantow, zasuw, nawiertek, studni wodomierzowych
zgodnie z opisem zamowienia stanowiajcym zala^cznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspolny Slownik Zamowieri(CPV): 42131390-6, 44163000-0, 44163100-1

3) Wartosc czesci zain6wienia(jezeli zamawiajs|cy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartosc bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesia_cach:
okres w dniach:
data rozpoczejcia:
data zakoriczenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kiyterium

Znaczenie

C'ena

60,00

Czas realizacji reklamacji - 20,00
Najkrotszy czas dostawy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

PREZES/^ARZ^DU
mgr/inr^Krzysztof

Kryczka

GOSPODARKI KOMUWALNEJ
3p. :--. o.o. w Busku-Zdroju
.:8-100 Busko-Zdroj, ui. tagiewnicka 25
roi. 41-378-24-77
N i : - ohH-l93-60-66

fax 41-378-49-44
Reoon 26024857?
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