
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

„Dostawa kruszywa na potrzeby realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy
Śmigiel”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366063617

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Harcmistrza Łukomskiego 19

1.4.2.) Miejscowość: Śmigiel

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-030

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 655270430

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zk-smigiel.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zk-smigiel.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00116580/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-04-11 08:40

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„Dostawa kruszywa na potrzeby realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy
Śmigiel”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 6.1. Opis przedmiotu zamówienia:
6.1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa kruszywa na potrzeby realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja sieci
wodociągowej na terenie gminy Śmigiel”
6.1.2. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym
załadunek, rozładunek, dostawę materiałów na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Śmigiel oraz Koszanowa.
6.1.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zleconych dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji pojedynczej dostawy w terminie 3 dni od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
6.1.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
6.1.5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiały równoważne.
6.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
6.3. Wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego przetargu określone w SWZ stanowią część Umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy - tak, jakby zawarte były w Umowie.
6.4. Prawo opcji:
W ramach prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia o 30% zamówienia w stosunku do ilości
bazowej zamówienia. Łączna ilość materiałów przy uwzględnieniu zwiększenia w ramach prawa opcji została wskazana w
załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uzależnione od
zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy objęte zamówieniem, a zapotrzebowanie to jest z kolei zależne od stopnia
zaawansowania prac prowadzonych przez Zamawiającego w zakresie modernizacji sieci wodociągowych na terenie Miasta Śmigla
oraz Koszanowa. W przypadku, gdy na skutek czynników za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności
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obowiązywania na terenie Gminy Śmigiel stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i związanych z tym skutków, które
wpływają na możliwość realizacji przez Zamawiającego prac modernizacyjnych) prace modernizacyjne nie będą przebiegać w
aktualnie zakładanym przez Zamawiającego tempie, wówczas Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia ilości zamówienia w
ramach prawa opcji. W przypadku natomiast, gdy prace modernizacyjne będą przebiegać w tempie aktualnie przez Zamawiającego
zakładanym lub szybciej, wówczas Zamawiający jest uprawniony do zwiększenia zakresu zamówienia w ramach prawa opcji. Prawo
opcji wykonuje się poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej. Zamawiający jest
uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-04-20 09:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

12.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
12.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
12.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym.
12.2. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie pkt 12.3 SWZ.
12.3. Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia określone
w § 9 Regulaminu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie
wykonawcy o braku wystąpienia względem niego przesłanek określonych § 9 Regulaminu (załącznik nr 2)
12.4. Oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, podpisane przez osoby do tego uprawnione.
12.5. Dokumenty inne niż oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci, który
dokument ten wystawił, albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo
podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
12.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
12.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
dokumentów (w tym oświadczeń potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych dokumentów.
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