OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze
ul. Piekarnicza 6/10,95-020 Andrespol
NIP 728-255-36-75, REGON 470679401
Tel 42 213-24-57, 42 213-24-06,
fax 42 213-22-77
e-mail: przetargi@zgk.andrespol.pl
zaprasza do składania ofert na:
MODERNIZACJA UJĘĆ WODY W STRÓŻY I WIŚNIOWEJ GÓRZE W GMINIE ANDRESPOL
I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Modernizacja ujęć wody w Stróży przy ul. Piłkarskiej i Wiśniowej Górze przy ul Oficerskiej
w Gminie Andrespol, polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń obniżających
zawartość azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
II. Tryb zamówienia:
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (DZ.U. z 2017 r. poz. 1579,z późn. zm.), gdyż wartość szacunkowa zamówienia
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty netto 30 000€ ( zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja ujęć wody polegająca na dostawie,
montażu i uruchomieniu urządzeń obniżających zawartość azotanów w wodzie przeznaczonej
do spożycia przez ludzi na ujęciach wody w Stróży przy ul. Piłkarskiej i Wiśniowej Górze
przy ul Oficerskiej w Gminie Andrespol z wartości granicznych ujętych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku (DZ.U. z 2017 r. poz 2294) do poziomów średnich.
Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany poprzez zastosowanie urządzeń w technologii
selektywnych żywic jonowymiennych.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie dwuetapowo.
Pierwszy etap obejmować będzie:
- dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń obejmujących ujęcie wody w Stróży o wydajności
Qmaxh=47 m3/h, Qśrd=323 m3/d.
- wykonanie badań laboratoryjnych potwierdzających skuteczność doboru urządzeń
i ich działania
Drugi etap obejmować będzie:
- dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń obejmujących ujęcie wody w Wiśniowej Górze
o wydajności Qmaxh=55 m3/h, Qśrd=1032 m3/d.
- wykonanie badań laboratoryjnych potwierdzających skuteczność doboru urządzeń
i ich działania
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet materiałów i urządzeń do miejsca montażu
własnym transportem i na własny koszt, łącznie z rozładunkiem.
4. Dostarczane materiały i urządzenia powinny posiadać komplet niezbędnych atestów
higienicznych dopuszczających w/w do stosowania w kontakcie z wodą przeznaczoną
do spożycia przez ludzi.
IV. Informacje dodatkowe:
1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się ze składającymi oferty są:
- Dyrektor ZGK mgr inż. Piotr Wilk, tel. 42 213-24-57, 42 213-24-06 - pod względem technicznym
- spec. ds. wod. – kan. Marzena Filipczak, tel. 42 213-24-57, 42 213-24-06 – pod względem
formalnym
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2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują;
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto, odpowiadającą wszystkim
warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu;
4. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyn;
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu
21 dni od daty wpływu dokumentu płatności do siedziby Zamawiającego, za każdy zamknięty
etap przedmiotu zamówienia
6. Termin wykonania zamówienia: 30.03.2019 r..
V. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę (załącznik nr 1) należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, opatrzonej
napisem „MODERNIZACJA UJĘĆ WODY W STRÓŻY I WIŚNIOWEJ GÓRZE W GMINIE ANDRESPOL
– nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 28.02.2019 r. godz. 1030” , w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28.02.2019 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Decydujące
znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, 95 – 020 Andrespol
ul. Piekarnicza 6/10, Sekretariat Z.G.K. (pokój nr 4)
VI. Warunek udziału w postępowaniu:
1. Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych usług;
4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert;
6. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
wymaganym przez Zamawiającego, jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2).

Załączniki:
1. Wzór oferty;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
3. Wzór umowy.
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