Zabrze 27.07.2018r.

Ogłoszenie nr 589247-N-2018 z dnia 2018-07-17 r.
Zabrzański Kompleks Rekreacji: Dostawa specjalistycznego, mobilnego systemu ozonowania,
przeznaczonego do obniżenia chloru związanego w basenach kąpielowych przy stałym
dozowaniu ozonu do wody dla potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w Zabrzu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zabrzański Kompleks Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny
27352825800000, ul. Al. Wojciecha Korfantego 18 , 41800 Zabrze, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. 32 271 12 96, e-mail abober@basenkryty.pl, faks 32 271 12 96.
Adres strony internetowej (URL): www.zkr.zabrze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Tak
https://zkr.zabrze.pl/informacje-o-jednostce/zamowienia/ oraz
http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/70/18?o=tp1&e=s|18
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
https://zkr.zabrze.pl/informacje-o-jednostce/zamowienia/ oraz
http://www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/70/18?o=tp1&e=s|18
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:

Sekretariat Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji, aleja Wojciecha Korfantego 18, 41-800
Zabrze, piętro 1.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa specjalistycznego, mobilnego systemu ozonowania, przeznaczonego do obniżenia
chloru związanego w basenach kąpielowych przy stałym dozowaniu ozonu do wody dla
potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w Zabrzu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania
techniczny
Nie

o

udzielenie

zamówienia

przeprowadzono

dialog

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA: minimalne wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia. Podano parametry zgodnie z wymaganiami technicznymi urządzeń i instalacji w
obiekcie. Urządzenie odporne na działanie czynników zewnętrznych w tym w szczególności
wody, wilgoci, środków chemii basenowej. Zamawiający zamawia mobilne, specjalistyczne
urządzenie z systemem ozonowania – przeznaczone do użytkowania m.in. na basenach
kąpielowych (pływalniach), stacjach wodociągowych gdzie konieczne jest monitorowanie
parametrów wody w tym w szczególności poziomu chloru związanego. Urządzenie musi
posiadać przede wszystkim funkcję pozwalającą na obniżenie chloru związanego Urządzenie
będzie wykorzystywane przez Zamawiającego do mycia i dezynfekcji niecek i kanałów
odpływowych oraz do dezynfekcji urządzeń infrastruktury technologicznej, w tym : - armatury,
pomp, instalacji technologicznych, etc., - filtrów oraz złóż piaskowych i węglowych, zbiorników technologicznych, - przybasenia, hali basenowej, ścian i posadzek w nieckach, atrakcji wodnych, wanien jacuzzi, itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony
w załączniku nr 11 do SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 42912330-4

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42912310-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 1 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
1
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące 1 miesiąc od dnia
podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał należycie, co najmniej dwie dostawy mobilnego systemu ozonowania,
przeznaczonego do obniżenia chloru związanego w basenach kąpielowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym
punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie
wcześniejszych niż podano powyżej.
• Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane o treści
ZAŁACZNIKA NR 5 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
o Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o Wykonawca może w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca
w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać
informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą, o Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu
zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące
spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do
urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą
jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania
certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III 4) i III5)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
okres gwarancji
cena

Znaczenie
40,00
60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażone
na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany, które niezależnie od ich wartości nie są istotne w
rozumieniu art. 144 ust.1e ustawy pzp.
4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz
przy zastosowaniu przepisów ustawy pzp i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-27, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne
załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ogłoszenie nr 500168868-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.
Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589247-N-2018
Data: 17/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zabrzański Kompleks Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 27352825800000,
ul. Al. Wojciecha Korfantego 18, 41800 Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
32 271 12 96, e-mail abober@basenkryty.pl, faks 32 271 12 96.
Adres strony internetowej (url): www.zkr.zabrze.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia: 1 miesiące od dnia podpisania umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1
______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

OFERTA
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Dostawa specjalistycznego, mobilnego systemu ozonowania, przeznaczonego do
obniżenia chloru związanego w basenach kąpielowych przy stałym dozowaniu ozonu do
wody dla potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Zabrzu.”
Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

ŁĄCZNIE

(cena brutto słownie: ......................................................................................................)
Oferujemy następujący produkt:
…………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
podać nazwę i parametry wraz z numerami części katalogowych sprzętu (jeśli te numery istnieją) lub szczegółowo opisać
parametry techniczne w taki sposób by jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze wszystkimi
potrzebnymi opcjami.
Uwaga: wypełnienie pola sformułowaniem np.: „zgodnie z zapisami SIWZ” nie będzie akceptowane przez Zamawiającego
jako poprawne, z uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu zaoferowanego rozwiązania.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oferuje(emy) na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancję na okres: ........... miesięcy
(min.24, maks. 60 miesięcy), licząc od dnia końcowego odbioru robót.
Oświadczam(y), że:


załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK
NR 4, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się
w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;



uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy


Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
NAZWA FIRMY
PODWYKONAWCY

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,
KTÓRE ZOSTANĄ POWIERZONE PODWYKONAWCY

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA:


zapoznałem(liśmy)

się

ze

specyfikacją

istotnych

warunków

zamówienia

i jej

załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich
żadnych

zastrzeżeń

oraz

zdobyłem(liśmy)

wszelkie

informacje

niezbędne

do przygotowania oferty;


oświadczam(y), że jestem(śmy) małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)
..................................................*



oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego
samego zamówienia jako wykonawca;
oświadczam(y), że w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,00 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.

Integralną część oferty stanowią:
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
5. ................................................................................................
6. ................................................................................................

________________
Miejscowość, data

*(należy wpisać TAK lub NIE)

____________________________
Imię i nazwisko

_______________________________
Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej/
PIECZĄTKA

ZAŁĄCZNIK NR 2
Wykonawca:
______________________________________________________________
imię i nazwisko lub nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________
adres wykonawcy

______________________________________________________________
NIP/PESEL

KRS/CEiDG

reprezentowany przez:
______________________________________________________________
imię i nazwisko

______________________________________________________________
stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej "ustawą Pzp") ,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Dostawa specjalistycznego, mobilnego systemu ozonowania, przeznaczonego do obniżenia
chloru związanego w basenach kąpielowych przy stałym dozowaniu ozonu do wody dla
potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Zabrzu.
oświadczam(y), co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

________________________

__________________________________

miejscowość, data

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
polegam(y) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA/FIRMA

________________________
miejscowość, data

ADRES/SIEDZIBA

ZAKRES, W JAKIM WYKONAWCA
POLEGA NA ZASOBACH INNEGO PODMIOTU

__________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Dostawa specjalistycznego, mobilnego systemu ozonowania, przeznaczonego do obniżenia
chloru związanego w basenach kąpielowych przy stałym dozowaniu ozonu do wody dla
potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Zabrzu.
oświadczam(y), co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp.

________________________

__________________________________

miejscowość, data

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Oświadczam(y),
że
zachodzą
w stosunku
do mnie/nas
podstawy
wykluczenia
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze:
........................................................................................................... ............................
............................................................................................................................. ..........
............................................................................................ ...........................................

________________________

__________________________________

miejscowość, data

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam(y), że następujący(e) podmiot(y), na którego(ych) zasoby powołuję(emy) się
w niniejszym postępowaniu, tj.:
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA/FIRMA

ADRES/SIEDZIBA

NIP/PESEL

KRS/CEIDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
________________________

__________________________________

miejscowość, data

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
________________________

__________________________________

miejscowość, data

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 3
______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy*

______________________________________________________________
______________________________________________________________
adres wykonawcy

______________________________________________________________
NIP/PESEL
OŚWIADCZENIE
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Dostawa specjalistycznego, mobilnego systemu ozonowania, przeznaczonego do obniżenia
chloru związanego w basenach kąpielowych przy stałym dozowaniu ozonu do wody dla
potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Zabrzu.”
świadom(i) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego
oświadczam(y), że:
1. Nie należę(ymy) do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 798, z późn. zm.).**
2. Nie należę(ymy) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 798, z późn. zm.) z pozostałymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.**
3. Jestem(śmy) członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 798, z późn. zm.), w skład której
wchodzą następujący Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu:**
Lp. Nazwa (firma)/imię i nazwisko

________________
miejscowość, data

adres siedziby/adres zameldowania

_________________________
imię i nazwisko

__________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

* w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) oświadczenie powinien złożyć każdy
podmiot (uczestnik konsorcjum)
** niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY
UMOWA NR
zawarta w dniu ……………2018r. w Zabrzu, pomiędzy:
MIASTEM ZABRZE działającym poprzez jednostkę budżetową ZABRZAŃSKI KOMPLEKS
REKREACJI z siedzibą w Zabrzu przy alei Wojciecha Korfantego 18, NIP 648-209-26-75;
w imieniu której działają:
1. Agnieszka Bober – dyrektor jednostki,
2. Małgorzata Piotrowska – główna księgowa jednostki,
na podstawie posiadanych upoważnień, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w………………………..

NIP:……......

wpisanym

do

rejestru……………………………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
…………………………..
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta
umowa następującej treści :
§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa specjalistycznego, mobilnego systemu ozonowania,
przeznaczonego do obniżenia chloru związanego w basenach kąpielowych przy stałym
dozowaniu ozonu do wody, którego szczegółowy opis wraz z cenami zawiera załącznik nr 1
do umowy.
§ 2 Termin realizacji umowy
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 1 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§3 Odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa §1
własnym środkiem transportu i na własny koszt do siedziby Zamawiającego w godzinach

od 8 do 13 w dni robocze.
2. Wykonawca najpóźniej w terminie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w§2
umowy zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu odbioru końcowego w przeciągu
14 dni od prawidłowo dokonanego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru
końcowego.
4. Strony zgodnie postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny
protokół odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może
odmówić

odbioru

do

czasu

usunięcia

wad

w

terminie

wskazanym

przez

Zamawiającego.
6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o usunięciu wad pisemnie najpóźniej
następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ich usunięcia.
7.

Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich
niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu
umowy ponosi Wykonawca.

8. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi podpisanym przez obie strony protokołem
odbioru końcowego w siedzibie Zamawiającego.

§ 3 Wynagrodzenie
1. Za dostarczenie przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić

wynagrodzenie

ryczałtowe

w

kwocie

…………..

zł

brutto

(słownie:

…………………..zł), w tym wartość netto w wysokości ………………… zł i podatek VAT w
wysokości………………………. zł.
2. Zapłata dokonana będzie przelewem przez Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy w banku ……………….., nr rachunku ………………, w terminie do 30 dni licząc
od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu
odbioru. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu
niniejszej umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej
umowy.
4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem
obowiązującej

w

dacie

zawarcia

od towarów i usług nie ulegnie zmianie.

niniejszej

umowy

stawki

podatku

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
6. Cena, o której mowa w ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i zawiera wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawcę. Jakakolwiek zmiana ceny określonej w ust.1 wymaga
pisemnego aneksu do niniejszej umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 w pełnej wysokości stanowi należyte
wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do
jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotów
wydatków lub kosztów. Wszelkie koszty związane z nienależytym wykonaniem umowy
ponosi Wykonawca.
8. Strony oświadczają, iż nabywcą towaru w rozumieniu przepisów o podatku od towarów
i usług jest …………………………, ul. ……………………, NIP: ……………………...
9. Dokumenty księgowe powinny być wystawione na następujące dane:
………………….., ……………………, ……………….., NIP: …………………….
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
§ 4 Rękojmia i Gwarancja
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy spełnia wymagania
techniczne, a w szczególności:
a) odpowiada wszystkim cechom określonym w SIWZ,
b) jest fabrycznie nowy, rok produkcji bieżący,
c) urządzenia mają deklarację zgodności z normami,
d) system ozonowania posiada aktualny atest PZH,
e) został zgłoszony do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej,
f) wszystkie urządzenia w instalacji ozonowania i w zestawie posiadają karty
katalogowe z danymi technicznymi, opisy, schematy i instrukcja obsługi w języku
polskim oraz karty gwarancyjne.
2. Rękojmia za wady obejmować będzie okres __ miesięcy liczony od daty podpisania
przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzającego
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z umową, bez wad. Zakres
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne określa Kodeks cywilny.
3. W ramach rękojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się, w
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3 umowy, do usunięcia wszelkich wad,

błędów i braków w przedmiocie umowy.
4. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi
__ miesięcy i liczony będzie od daty podpisania przez strony protokołu odbioru
końcowego

przedmiotu

umowy

potwierdzającego

prawidłowe

wykonanie

przedmiotu umowy, zgodnie z umową, bez wad, z zastrzeżeniem, że Wykonawca
udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia i wszystkie materiały zastosowane na
okres dłuższy, o ile gwarantują to producenci tych urządzeń i materiałów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia własnym staraniem i na
własny koszt wszelkich wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w sposób nie
zakłócający eksploatacji przedmiotu umowy. Niewykonanie zobowiązania przez
Wykonawcę w ustalonym terminie, uprawnia Zamawiającego do zastępczego
usunięcia wad na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Koszty
zastępczego usunięcia wad zostaną pokryte z zabezpieczenia roszczeń z tytułu
rękojmi wad, o którym mowa w §9 umowy.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
7. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z rękojmi za wady
na podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.

§ 5 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 10% wynagrodzenia, o który mowa w §3 ust.1 umowy, gdy Zamawiający lub

Wykonawca odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca,
b) 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w

§3 ust.1 umowy, w przypadku

niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,
c) 0,01% zł wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 umowy, jeżeli dostarczony

przedmiot umowy miał wady - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad zamiast wadliwego powyżej
terminu określonego w § 2 ust. 4,
d) 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty

dzień opóźnienia naprawy, o którym mowa w § 4 lit. a).

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Strony mają prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 nie
pokrywają ich szkód.
3. Wykonawca wraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z
wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
pisemnego wezwania do zapłaty.
5. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego, wymienionego w ust.1 tytułu odrębnie
i polegają kumulacji.
6. Łączna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w ust. 1 lit. b) – d) nie przekroczy
50% całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.
§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi

bezpieczeństwa

państwa

lub

bezpieczeństwu

publicznemu,

odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar
umownych; w tym wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z
tytułu wykonania części umowy,
b) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od
daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,
c) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym
fakcie,
d) gdy

Wykonawca nie rozpoczął

w

umówionym

terminie wykonywania

przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjęcia realizacji zamówienia, w terminie 14 dni od
upływu wyznaczonego terminu,
e) gdy Wykonawcy co najmniej dwukrotnie naliczono którąkolwiek karę umowną,
o której mowa w §5 ust. 1 lit. b)-d) w terminie 20 dni od dnia naliczenia
którejkolwiek z kar po raz drugi,

f) gdy Wykonawca będzie w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
przekraczającym 30 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 umowy,
g) gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób nienależyty,
sprzeczny z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa i mimo wezwania przez Zamawiającego do
zaprzestania naruszeń i zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczenia mu w
tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 3 dni

- odstąpienie

przysługuje w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego terminu.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać pisemne uzasadnienie.
§ 7 Przedstawiciele stron
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:
1)

……………………………………………………………………………

reprezentującego

Wykonawcę.
2) Pana Grzegorza Nowakowskiego – Kierownika Hali Maszyn ZKR reprezentującego
Zamawiającego.
§ 8 Zmiany umowy
1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron,
wyrażone na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany, które niezależnie od ich wartości nie są istotne w
rozumieniu art. 144 ust.1e ustawy pzp.
4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz
przy zastosowaniu przepisów ustawy pzp i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru
umowy.
§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy, co stanowi kwotę:
……………………………………………….…. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………..).
2. 90% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj…………… zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z umową, bez
wad.
3. Pozostałe 10% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zatrzymane
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwolnione Wykonawcy
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady z zastrzeżeniem, że
Zamawiający

potwierdzi

w

formie

protokołu

z

ostatecznego

przeglądu

gwarancyjnego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z umową, bez
wad.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i ustawy z dnia 2 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)
2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd

właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach

określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych
osobowych jest ………………………….. Celem przetwarzania danych jest realizacja
niniejszej umowy.
4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach – 1 (jeden)

egzemplarz dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowią załączniki:
a) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
b) Załącznik nr 2 – formularz cenowy.
c) Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄC Y

WYKONAWCA

…………….………………………………..……………..

…………….………………………………..……………..

KONTRASYGNATA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

…………….………………………………..……………..

ZAŁĄCZNIK NR 5

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________
______________________________________________________________
adres wykonawcy

WYKAZ USŁUG
dotyczy postępowania: Dostawa specjalistycznego, mobilnego systemu ozonowania,
przeznaczonego do obniżenia chloru związanego w basenach kąpielowych przy stałym
dozowaniu ozonu do wody dla potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Zabrzu
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia warunku
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Lp.

Podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały
wykonywane

Wartość

Przedmiot wykonanej dostawy
Data
[należy określić istotne dla spełnienia warunku udziału
wykonania
w postępowaniu informacje]

Do wykazu należy dołączyć dowody określające potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

________________________
data i miejscowość

_____________________
imię i nazwisko

____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 6
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

______________________________________________________________
(adres podmiotu)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.:

…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy, któremu zostanie udostępniony potencjał)

na potrzeby realizacji zamówienia: Dostawa specjalistycznego, mobilnego systemu ozonowania,
przeznaczonego do obniżenia chloru związanego w basenach kąpielowych przy stałym dozowaniu
ozonu do wody dla potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Zabrzu - niezbędnych zasobów

w zakresie:
ZDOLNOŚCI ZAWODOWYCH - WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów:
…………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, będące przedmiotem niniejszego zobowiązania)

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać w jaki sposób wiedza i doświadczenie podmiotu będzie wykorzystana podczas realizacji zamówienia np. czy będzie wykonywał część zamówienia jako podwykonawca)

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem:
…………………………………………………………………………………………………..………
(należy wpisać rodzaj/charakter umowy jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób)

- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać, czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia, jeśli tak to w jakim zakresie)

- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
(należy podać okres, w którym wiedza i doświadczenie będzie udostępniona wykonawcy)

...............…………………………………………
Data i podpis podmiotu udostępniającego zasoby

ZAŁĄCZNIK NR 7
______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________
______________________________________________________________
adres wykonawcy

INFORMACJE
potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Dostawa specjalistycznego, mobilnego systemu ozonowania, przeznaczonego do obniżenia
chloru związanego w basenach kąpielowych przy stałym dozowaniu ozonu do wody dla
potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Zabrzu
oświadczamy, że dokumenty załączone do niniejszej informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji.
Stanowią

one

informacje…...…….....................................................................................
(należy

wpisać

odpowiednio:

np.

techniczne,

technologiczne,

organizacyjne

przedsiębiorstwa)

Nie zostały podane w żaden sposób do publicznej wiadomości.
Podjęliśmy w stosunku do nich następujące niezbędne działania w celu zachowania
poufności:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

MOBILNY SYSTEM PŁUKANIA I DEZYNFEKCJI OZONEM

OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA minimalne wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia. Podano parametry zgodnie z wymaganiami technicznymi urządzeń i
instalacji w obiekcie. Urządzenie odporne na działanie czynników zewnętrznych w tym w
szczególności wody, wilgoci, środków chemii basenowej.
Zamawiający zamawia mobilne, specjalistyczne urządzenie z systemem ozonowania –
przeznaczone do użytkowania m.in. na basenach kąpielowych (pływalniach), stacjach
wodociągowych gdzie konieczne jest monitorowanie parametrów wody w tym
w szczególności poziomu chloru związanego.
Urządzenie musi posiadać przede wszystkim funkcję pozwalającą na obniżenie chloru
związanego Urządzenie będzie wykorzystywane przez Zamawiającego do mycia i
dezynfekcji niecek i kanałów odpływowych oraz do dezynfekcji urządzeń infrastruktury
technologicznej, w tym m.i.:
- armatury, pomp, instalacji technologicznych, etc.,
- filtrów oraz złóż piaskowych i węglowych,
- zbiorników technologicznych,
- przybasenia, hali basenowej, ścian i posadzek w nieckach,
- atrakcji wodnych, wanien jacuzzi, itp.
Urządzenie musi się charakteryzować wymiarami pozwalającymi na swobodne
przemieszczanie go po podbaseniu (wymiary: szerokość ok 80-85 cm, wysokość do 180
cm, długość max do 200 cm.
System musi być zabudowany na materiałach odpornych na wodę, wilgoć, środki
chemiczne używane do utrzymania czystości na basenach.
System musi być mobilny i łatwy w transporcie.
Zamawiający przewiduje cykliczne (co 7 dni) przełączanie systemu do różnych instalacji
basenowych.
System może być zasilany bezpośrednio z sieci elektrycznej lub może być wyposażony
w generator prądu.
System musi posiadać czytelny panel operatorski.
System musi posiadać pełną wizualizację wszystkich przeprowadzanych procesów
technologicznych.
Zamawiający wymaga aby Dostawca wykonał przeszkolenie kadry konserwatorskiej
z pracy urządzenia wraz z wydaniem stosownych kwalifikacji na piśmie.
Wskazane jest aby urządzenie posiadało monitoring parametrów pracy oraz regulacji w
języku polskim.
W przypadku innego języka Zamawiający wymaga szczegółowego przeszkolenia kadry
konserwatorów z pracy urządzenia – potwierdzonego wydaniem stosownych kwalifikacji
na piśmie.
Wymagana jest pena automatyzacja systemu
KONSTRUKCJA SYSTEMU
(rama) urządzenia musi być odporna na wstrząsy podczas transportu z powodu
cyklicznego przełączania urządzenia do różnych obiegów. Urządzenie będzie pracowało
mobilnie przy min. 3 układach.

GENERATOR OZONU:
Wydajność generatora ozonu max 50g 03/h, wymagana jakośc tlenu 93-94%.
Wydajność nominalna całego systemu wynosi min. 1,5 m3/h wody wysokoozonowanej,
przy ciśnieniu 6 bar.
Urządzenie musi być kompatybilne z instalacjami zabudowanymi na podbaseniu, tzn.
parametry urządzenia nie mogą powodować uszkodzenia instalacji – i być zgodne z ich
maksymalnymi obciążeniami. Wobec powyższego zaleca się wizję w obiekcie.
GENERATOR OZONU: o mocy min.50g 03/h; ciśnienie wejściowe 0,5-0,6 bar,
Urządzenie musi być wyposażone w rejestrator zdarzeń.
Generator ozonu musi posiadać elektrody wyładowawcze z aluminium nietłukące ze
względu na cykliczne przewożenie – zmianę miejsca posadowienia urządzenia – pomiędzy
instalacjami.
Częstotliwość pracy urządzenia wymagana ok 2 KHZ.
Dostawca zobowiązany jest również dostarczyć mobilny destruktor z systemem
przedmuchu.
Ze względów technologicznych pracy instalacji - woda wysokoozonowana musi być
odpowiednio odgazowana.

WYTWORNICA TLENU:
standardowe ciśnienie tlenu 1,4 bar; ciśnienie pracy : 0,7 bar.
Parametry urządzenia muszą odpowiadać parametrom instalacji zabudowanych w
obiekcie – nie mogą powodować uszkodzeń ani przerw w pracy instalacji.
URZĄDZENIE DO POMIARU OZONU W POWIETRZU:
urządzenie musi być wyposażone w system bezpieczeństwa – w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartości ozonu – automatycznie sygnalizuje włączając alarm i odcinając
produkcję ozonu.
URZĄDZENIE DO POMIARU OZONU RESZTKOWEGO W WODZIE:
zakres pomiarowy od 0,00 …..4,00 mg/l;
Dokładność pomiaru +/- 2%; max ciśnienie 6 bar (wstępne), przepływ od 30 do 200L/h.
POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA:
o mocy min. 0,75 kW, zasilanie 3f 3x400V; ciśnienie robocze P=6 bar.
POMPA OBIEGOWA:
- wielostopniowa, o mocy min.1,3 kW, zasilanie 3f 3x400V; ciśnienie robocze P=4 bar.
Urządzenie winno posiadać system wprowadzania i mieszania ozonu z wodą wraz z
zabezpieczeniem generatora przed zalaniem wodą.
ZAWÓR ELEKTRYCZNY:
obudowa – stal kwasoodporna
Bezpieczne ciśnienie statyczne: 6 bar
Temperatura otoczenia _ - 10 do +60,
Zabezpieczenie ozonatora przed zalaniem wodą,
Cisnienie: 16bar, 25bar, 40 bar

LANCA WYSOKOCIŚNIENIOWA:
bęben z rozwijanym wężem zapewniającym dostęp do najdalszych części na hali
basenowej – zakończony lancą natryskową zabezpieczoną zaworem bezpieczeństwa/
odcinającym (dysze bezmgłowe), służąca do mycia, spłukiwania i dezynfekowania
armatury, itd.
Wymagana wizualizacja pracy na panelu sterowniczym.
WODOMIERZ:
odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego, śrubowy.
ARMATURA:
rurociągi, kształtki, zawory, osprzęt, podpory, śruby, korytka, manometry; - nierdzewne,
wykonane – min. stal ASIS 304.
Podane parametry (min/max) wynikają z odporności – technicznej istniejących instalacji
wodnych.
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń prototypowych.
Wymaga się aby Wykonawca wykazał się minimum dwoma dostawami urządzenia.
UWAGA:
Przedstawione w dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały
z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez
zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych i przykładowe ze względu
na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione
w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów
technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego
przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnień, w tym
zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta
i Zamawiającego.
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