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Ogloszenie o wyniku postqpowania
Dostawy

-,,Dostawa material6w i armatury na potrzeby Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji".

1.1.) Rola zamawiajqcego
Postqpowanie prowadzone jest samodzielnie pzez zamawiajqcego

1.2.) Nazwa zamawiaj4cego: -Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1,4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: -REGON 390558659

1.5) Adres zamawiaj4cego

1.5.1.) Ulica: -Dqbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowo56: -Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: -59-100

1.5.4.) Wojew6dztwo: dolnoSlqskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6,) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-glogowski

1.5.7.) Numer telefonu: -+4876846291 
1

1.5.8.) Numer faksu: -+48768462960

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: -pgm@pgm-polkowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajqcego: -www.pgm-polkowice.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postqpowania:
-www.pgm-polkowice.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajqcego: Zamawiajqcy publiczny - osoba prawna, o kt6rej mowa w art.4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

L8.) Przedmiot dzialalnoSci zamawiajqcego: 096lne uslugi publiczne

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:

Zam6wienia publicznego

2.2.) Ogloszenie dotyczy uslug spolecznych i innych szczeg6lnych uslug: Nie

2.3,) Nazwa zam6wienia albo umowy ramowej:
-,,Dostawa material6w i armatury na potrzeby Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji".

2.4.) fdentyfikator postepowania: -ocds- 148610-325ec601-bc66-1 1 eb-91 1f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogloszenia: -2021 IBZP 0008l343101

2.6.) Wersja ogloszenia: -01
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2,7.1 Data ogloszenla: 2021 -06-1 4 09: 1 0

2,8,) Zam6wienie albo umowa ramowa zostaly ujgte w planie postepowafi: Nie

2.11.1C1y zam6wienie albo umowa ramowa dotycry projektu lub programu
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam6wienie/umowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zam6wieniu/ogloszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogloszenia:-2021 IBZP 00062367 102

3.1.) Tryb udzielenla zam6wienia wraz z podstawq prawnqZam6wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art.275 pkt 1 ustawy

4.1.) Numer referencyjny: -Nr sprawy 612021

4.2.1Zamawiajqcy udziela zam6wienia w czq6ciach, z kt6rych kaida stanowi przedmiot
odrgbnego postgpowania: Nie

4.4,) Rodzaj zam6wienia: Dostawy

4.5.1.) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia

-1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa material6w i armatury na potrzeby Zakladu
Wodociqg6w iKanalizacji ;zgodnie z zalqcznikiem nr 1.1 do formulaza ofertowego2.
Oferowany pzedmiot zam6wienia musi spelniai wymagania i normy zawarte w opisie
pzedmiotu zam6wienia.3. Dostawy bgd4 realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami
Zamawiaj4cego,na podstawie skladanych zam6wiei, zwanych dalej ,,zam6wieniami
czgSciowymi" i ,,zam6wieniami pilnymi".4. Asortyment i wielkoSd dostawy bgdzie ustalana
ka2dorazowo w "zam6wieniach: czgiciowych" i ,,pilnych". 5. Zam6wienia czgSciowe Dostawca
zobowiqzuje siq dostarczyd nie p6zniej ni2 w ciqgu 7 dni liczqc od daty otzymania zam6wienia,
w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15:006. Miejscem dostawy bqdzie siedziba
Zamawiajqcego lub prowadzona budowa I awaria przez Zamawiajacego na terenie gminy
Polkowice.T. Zamawial4cy w szczeg6lnych pzypadkach wynikaj4cych z naglych potrzeb, bedzie
skladal zam6wienia pilne z terminem realizaqi wynoszacym do 12 godzin od daty zlo2enia
zam6wienia pzez 7 dni w tygodniu.S. Zamawiajqcy ka2dorazowo bqdzie skladal zam6wienia
telefonicznie na nr tel. wskazany przez Dostawcq, a nastqpnie potwierdzi je e-mailem na
wskazany przez niego adres. 9. Zamawiajqcy zastzega sobie prawo ograniczenia zakresu
umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych, na co Dostawca niniejszym wyra2a
zgodq.10. Dostawca bgdzie dostarczal materialy fabrycznie nowe zgodne z normami, atestami,
aprobatami technicznymi, certyfikatami odpowiadajqcymi wymogom wyrob6w dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre5lonym w art. 10 ustawy zdniaT lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.11. Dostawca zapewni wla6ciwe opakowanie towar6w, by nie dopuScii do ich
uszkodzenia lub pogorszenia ich jako6ci w trakcie transportu do miejsca dostarczenia.l2.
Dostawca zobowiqzany jest do dostarczenia Zamawiaj4cemu stosownych certyfikat6w, atest6w,
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski oraz kart katalogowych na wezwanie
Zamawiaj4cego. Dopuszczalna jest forma elektroniczna.l3. Materialy powinny odpowiadad
wytycznym wskazanym w SWZ.14.,, Zamawiajqcy informuje , i2 zapotrzebowanie na zakres
zam6wienia dla czq6ci 'l , 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10 zostanie zloiony przez niego w terminie '14 dni od
daty zawarcia umowy."

4.5.3.) Gl6wny kod CPV:44163000-0 - Rury i osprzet
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42131160-5 - Hydranty

42131230-7 - Zawory zasuwowe

4251 251 0-6 - Pzepustnice

44'l 30000-0 - Studzienki kanalizacyjne

44163160-9 - Paesylowe pzewody rurowe i akcesoria

44163200-2 - Osprzgt do pzewod6w rurowych

44163230-1 -Zlqcza do przewod6w rurowych

44163240-4 - Lqczniki do pzewod6w rurowych

44167110-2 - Kolnieze

44423740-0 - Pokrywy wlaz6w

5.1.) Postqpowanie zakofczylo siq zawarciem umowy albo uniewainieniem postepowania:
Postepowanie/czeSd postqpowania zakortczyla sie uniewa2nieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewainienia postqpowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5,2.'l,l P'zyczyna uniewa2nienia postqpowania:
-Jedyna oferta zlo2ona w postQpowaniu zostata odrzucona na podstawie art.226 ust. 1 pkt 5)
ustawy Pzp, poniewa2 jej tre5d jest niezgodna z warunkami zam6wienia. Postqpowanie zostalo
uniewa2nione, gdy2 zlo2ona jedna oferta zostala odrzucona.

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk6w: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 'l

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajqcych ra2qco nisk4 cenq lub koszt:
I

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniiszq cenA lub kosztem: 572553,73

6.3.) Cena fub koszt ofefi z najwyiszq cenE lub kosztem: 572553,73

6.5,) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektronicznq: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertq wariantow4: Nie
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