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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110405-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Żory: Windy
2018/S 050-110405

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrężna 5
Żory
44-240
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kukuczka
Tel.:  +48 324356920
E-mail: sekretariat@ztkzory.pl 
Faks:  +48 324356920
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka komunalna)

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wraz z montażem dźwigów osobowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5
Numer referencyjny: ZP/28/2017

II.1.2) Główny kod CPV
42416100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 5 (pięciu) dźwigów osobowych oraz uzyskanie pozytywnej
decyzji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dopuszczającego urządzenia do eksploatacji dla budowanego
budynku wielorodzinnego nr 5 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej Europy. W ramach
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powyższego przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca dostawę i montaż łącznie 5 dźwigów osobowych
dla budynku nr 5 w tym: 2 dźwigi – 6 przystanków; 3 dźwigi – 5 przystanków. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia precyzują: dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na
budowę,projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz parametry techniczne
dźwigów.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 627 700.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45313100
45453000
45310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 5 (pięciu) dźwigów osobowych oraz uzyskanie pozytywnej
decyzji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dopuszczającego urządzenia do eksploatacji dla budowanego
budynku wielorodzinnego nr 5 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej Europy. W ramach
powyższego przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca dostawę i montaż łącznie 5 dźwigów osobowych
dla budynku nr 5 w tym:2 dźwigi – 6 przystanków;3 dźwigi – 5 przystanków. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia precyzują: dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu
na budowę,projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz parametry
techniczne dźwigów.Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności,
które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a wynikających z: projektu budowlanego, decyzji
o pozwoleniu na budowę,projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
dodatkowych wytycznych i wymagań Zamawiającego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm
i zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisów bhp, p. poż. i ochrony środowiska.
Podany w SIWZ zakres przedmiotu zamówienia zawiera opis czynności podstawowych. Nieujęte elementy
tymczasowe jak m.in.przygotowanie placu budowy, organizacja budowy, zabezpieczenia,transport materiałów,
itp. Wykonawca powinien skalkulować we własnym zakresie i uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający
zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę terenu inwestycji ze szczególnym zwróceniem uwagi na
nieruchomości przyległe w tym: budynki mieszkalne, budynki usługowo – handlowe,chodniki, drogi oraz
ogrodzenia. W wyniku ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia przyległych obiektów,nawierzchni oraz
elementów wykonanych wewnątrz budynków Wykonawca zobowiązuje się je przywrócić do stanu pierwotnego
lub pokryć stratę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia wynosi 410 000 PLN netto. Zamówienie to stanowi część
większego zamówienia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W świetle przepisów art. 43 ust. 2b pkt 2 Zamawiający skraca termin składania ofert do 25 dni. Zastosowanie
skróconego terminu wynika z faktu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę wraz z montażem dźwigów osobowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 w
trybie przetargu nieograniczonego, które zostało dokonane na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Pzp oraz
konieczności zapewnienia kontynuacji robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Ustawowy
okres przeprowadzenia postępowania i składania ofert (40 dni) spowoduje nieodwracalne szkody w majątku
Zamawiającego, przerwanie trwających robót budowlanych oraz poniesienie dodatkowych kosztów związanych
z zabezpieczeniem prac już wykonanych.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 244-509158

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa wraz z montażem dźwigów osobowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:509158-2017:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik
Ostrów Mazowiecka
Polska
Kod NUTS: PL924
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 410 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 627 700.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 15 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Roboty budowlane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Do oferty należy załączyć:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1-8
ustawy Pzp.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu
oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu(JEDZ) sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE,
zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
Wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt – (jeżeli Wykonawca polega na
zasobachinnych podmiotów),
3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego.
Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1) spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
2) spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej
3) brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.
— opisanych szczegółowo w SIWZ.
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Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12
000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres
związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Przeprowadzającego postępowanie przepisów
Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – rozdz. 1, 2, 3.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art.180 ust.1 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:
— ust.1 pkt 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
— ust. 2 pkt 1 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na stronie
internetowej.
— ust. 3 pkt 1 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność
lub zaniechanie czynności Zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu
Okręgowego w Gliwicach.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych

mailto:odwolania@uzp.pl
www.uzp.gov.pl
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2018
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