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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: POK 1 – 27 szt

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: POK 2 – 53 szt

Ogłoszenie nr 500084213-N-2018 z dnia 17-04-2018 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie
komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ich zagospodarowanie

wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób
zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 536524-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ich zagospodarowanie
wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DOA.201.19.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) 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: 

Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ich zagospodarowanie
wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa. 3.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 3.1.1 Dane techniczne fabrycznie nowych urządzeń pomiarowych
przeznaczonych do montażu: a) wodomierze skrzydełkowe do zimnej wody o przepływie ciągłym Q3= 1,6 m3/h zgodne z dyrektywą MID, o
średnicy DN 15 lub DN 20, w charakterystyce metrologicznej: min. R=80 w poziomie, R=40 w pionie z możliwością montażu nakładki
radiowej. b) wodomierze skrzydełkowe do ciepłej wody o przepływie ciągłym Q3= 1,6 m3/h zgodne z dyrektywą MID, o średnicy DN 15, w
charakterystyce metrologicznej: min. R=80 w poziomie, R=40 w pionie z możliwością montażu nakładki radiowej. 3.1.2 Wymagania dla
wodomierzy do zimnej i ciepłej wody: a) atest higieniczny wodomierzy o dopuszczeniu do montażu w instalacjach służących do przesyłania
wody zimnej i ciepłej przeznaczonej do picia i potrzeb gospodarczych b) wodomierze o przepływie ciągłym Q3= 1,6 m3/h zgodne z dyrektywą
MID, o średnicy DN 15 lub DN 20, w charakterystyce metrologicznej min. R=80 w poziomie, R=40 w pionie c) urządzenia pomiarowe muszą
posiadać świadectwo dopuszczenia i atesty do stosowania na terenie RP zgodnie z dyrektywą MID, d) cechy legalizacyjne urządzeń
pomiarowych muszą być zgodne z obowiązującą dyrektywą 2004/22/WE z dnia 31.03.2004r. w sprawie przyrządów pomiarowych, Parlamentu
Europejskiego i Rady, oraz ocenę zgodności – muszą posiadać rok produkcji zgodny z rokiem montażu, e) możliwość montażu nakładki
radiowej, f) do oferty należy dołączyć karty katalogowe wraz z specyfikacją techniczną wodomierzy, których dotyczy złożona oferta, g)
przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu karty gwarancyjnej zamontowanych urządzeń pomiarowych oraz na wykonane roboty i
wbudowane urządzenia, 3.1.3 Zakres czynności wiążących się z wymianą urządzeń pomiarowych: a) demontaż istniejących wodomierzy
zimnej i ciepłej wody wraz z zaworem zainstalowanym przed urządzeniem pomiarowym, b) protokólarne spisanie stanów, nr plomb i nr
seryjnych zdemontowanych wodomierzy zimnej i ciepłej wody wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IPU (załącznik nr 7) potwierdzonych
przez użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych lub przedstawiciela Zamawiającego, c) zadysponowanie przez Wykonawcę we własnym
zakresie i na własny koszt zdemontowanych urządzeń, d) montaż fabrycznie nowych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody, e) wbudowanie
niezbędnych materiałów pomocniczych, f) montaż nowych zaworów odcinających przed urządzeniem pomiarowym g) oplombowanie
zamontowanych wodomierzy zimnej i ciepłej wody plombą zatrzaskową z numerem seryjnym, h) protokolarny odbiór całości robót w
obecności przedstawicieli obu stron Umowy, i) przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu karty gwarancyjnej fabrycznie nowych,
zamontowanych urządzeń pomiarowych oraz na wykonane roboty i wbudowane urządzenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 38410000-2

 
Dodatkowe kody CPV: 38421100-3, 38550000-5, 51210000-7, 65500000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
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CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: POK 3 – 53 szt

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: POK 4 – 53 szt

CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: POK 5 – 80 szt

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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Drukuj


