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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. , ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, tel. 14

6152400, faks 14 6124718.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalnia-bochnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 8/2015 - Dostawa zgrzewalnych rur polietylenowych

i akcesoriów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

dostawa: a) zgrzewalnych rur polietylenowych służących do transportu wody i solanki o następujących

charakterystykach i ilościach: 1) rura Ø 110mm x 10,0mm x 5000mm, PN 1,6 MPa bosa, w ilości 30 mb., 2) rura

Ø 90mm x 8,2mm x 5000mm, PN 1,6 MPa , bosa, w ilości 1875 mb., 3) rura Ø 110mm x 18,3mm x 5000mm, PN

3,2 MPa, bosa, w ilości 25 mb., 4) rura Ø 90mm x 15mm x 5000mm, PN 3,2 MPa, bosa, w ilości 15 mb., b)

zgrzewalnych rur polietylenowych służących do transportu sprężonego powietrza o następujących

charakterystykach i ilościach: 1) rura Ø 180mm x 16,4mm x 5000mm, PN 1,6 MPa bosa, w ilości 320 mb., 2)

rura Ø 90mm x 8,2mm x 5000mm, PN 1,6 MPa bosa, w ilości 1000 mb., c) zgrzewalnych polietylenowych

kształtek montażowych służących do budowy rurociągów służących do transportu wody i solanki o

następujących charakterystykach i ilościach: 1) tuleja kołnierzowa Ø 110mm x 18,3mm, PN 3,2 MPa, w ilości 8

szt., 2) tuleja kołnierzowa Ø 90mm x 15mm, PN 3,2 MPa, w ilości 8 szt., 3) docisk stalowy zabezpieczony

antykorozyjnie na tuleję kołnierz. Ø 110mm x 18,3mm, PN 3,2 MPa o średnicy podziałowej 190mm, w ilości 2

szt., 4) docisk stalowy zabezpieczony antykorozyjnie na tuleję kołnierz. Ø 110mm x 18,3mm, PN 3,2 MPa, o

średnicy podziałowej 180mm, w ilości 6 szt., 5) docisk stalowy zabezpieczony antykorozyjnie na tuleję kołnierz.

Ø 90mm x 15mm, PN 3,2 MPa w ilości 8 szt., 6) tuleja kołnierzowa Ø 90mm x 8,2mm, PN 1,6 MPa, w ilości 15

szt., 7) docisk stalowy zabezpieczony antykorozyjnie na tuleję kołnierz. Ø 90mm x 8,2mm, PN 1,6 MPa, w ilości



15szt., 8) redukcja Ø 90mm x Ø 110mm, PN 1,6 MPa, bosa, w ilości 18 szt., 9) redukcja Ø 90mm x Ø 125mm,

PN 1,6 MPa, bosa, w ilości 6 szt., 10) redukcja Ø 110mm x Ø 125mm, PN 1,6 MPa, bosa, w ilości 4 szt., 11)

redukcja Ø 90mm x Ø 110mm, PN 3,2 MPa, bosa, w ilości 1 szt., d) zgrzewalnych polietylenowych kształtek

montażowych służących do budowy rurociągów służących do transportu sprężonego powietrza o następujących

charakterystykach i ilościach: 1) tuleja kołnierzowa Ø 180mm x 16,4mm, PN 1,6 MPa , w ilości 4 szt., 2) docisk

stalowy zabezpieczony antykorozyjnie na tuleję kołnierz. Ø 180mm x 16,4mm, PN 1,6 MPa, w ilości 4 szt., 3)

redukcja Ø 90mm x Ø 180mm, PN 1,6 MPa, bosa, w ilości 10 szt., e) zgrzewalnych polietylenowych trójników

służących do budowy rurociągów służących do transportu wody i solanki o następujących charakterystykach i

ilościach: 1) trójnik Ø 90mm x Ø 90mm x Ø 90mm, PN 1,6 MPa. bosy, w ilości 3 szt., 2) trójnik Ø 110mm x Ø

110mm x Ø 90mm, PN 1,6 MPa, bosy, w ilości 1 szt., f) zgrzewalnych polietylenowych trójników służących do

budowy rurociągów służących do transportu sprężonego powietrza o następujących charakterystykach i

ilościach: 1) trójnik Ø 90mm x Ø 90mm x Ø 90mm, PN 1,6 MPa, bosy, w ilości 1 szt., g) obejm do budowy

rurociągów służących do transportu sprężonego powietrza o następujących charakterystykach i ilościach: 1)

obejma z odejściem gwintowanym 2 cale PN 1,6 MPa na rurę Ø 180mm, w ilości 15 szt., 2) obejma z odejściem

gwintowanym 2 cale PN 1,6 MPa na rurę Ø 90mm, w ilości 25 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga udokumentowania zrealizowania dostaw określonych w przedmiocie

zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 100 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie



III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.  1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

nie  zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.kopalnia-bochnia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kopalnia Soli Bochnia sp. z

o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia - Dział Planowania i Inwestycji.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2015

godzina 09:00, miejsce: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


