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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464153-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Księżyno: Mieszalniki betonu lub zaprawy
2016/S 252-464153

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy Spółka jawna
ul. Przemysłowa 6
Księżyno
16-001
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Raczkowski
Tel.:  +48 857474223
E-mail: r.raczkowski@rakbud.com.pl 
Faks:  +48 856632883
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rakbud.com.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://rakbud.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo prywatne

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa trzech betonomieszarek na podwoziu samochodowym.
Numer referencyjny: 06/POPW/2016

II.1.2) Główny kod CPV
43413000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:r.raczkowski@rakbud.com.pl
http://rakbud.com.pl/
http://rakbud.com.pl/
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonomieszarki na podwoziu samochodowym – 3 szt., służącej do
wyprodukowania samorozlewnego podkładu podłogowego (SPP).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonomieszarki na podwoziu samochodowym – 3 szt., służącej
do wyprodukowania samorozlewnego podkładu podłogowego (SPP), szczegółowo opisanej w rozdziale 4
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w warunkach projektu umowy przedstawionego w Rozdziale
3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy i uruchomienia / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPW.01.03.01-20-0004/15.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie dotyczy realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek gotowych, innowacyjnie modyfikowanych,
samorozlewnych cementowych podkładów podłogowych SPP” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3
Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ma obowiązek wykazać się dostawą betonomieszarki na podwoziu samochodowym służącej do
wyprodukowania samorozlewnego podkładu podłogowego w ilości minimum trzech sztuk w ciągu ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zobowiązany będzie przestawić wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień
polegających na dostawie betonomieszarki tonu na podwoziu samochodowym służącej do wyprodukowania
samo rozlewnego podkładu podłogowego (SPP).
Wykonawca zobowiązany będzie przestawić referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy ujęte w wykazie wykonanych zamówień były wykonywane, określające, czy zostały one
wykonane należycie (oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonywane w przypadkach:
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych
przez Zamawiającego lub Dostawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
b) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze stron;
d) w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę,
e) gdy zaistnieje konieczność aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia;
f) zmiany terminu końcowego dostawy uzgodnionego z Zamawiającym.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/02/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/04/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/02/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy Sp. jawna z siedzibą w Księżynie, ul.
Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na IV kwartał 2017 r. lub I
kwartał 2018 r.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2016

https://www.uzp.gov.pl/kio
https://www.uzp.gov.pl/kio

