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Dostawa urządzeń służących do bieżącej kontroli sieci wodociągowej, lokalizacji wycieków z sieci, przebiegu sieci i…

Ogłoszenie

Numer

2020-11096-18812

Id

18812

Powstaje w kontekście projektu

POIS.02.03.00-00-0046/17 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

Tytuł

Dostawa urządzeń służących do bieżącej kontroli sieci 
wodociągowej, lokalizacji wycieków z sieci, przebiegu 
sieci i urządzeń podziemnych, badania szczelności sieci 
wodociągowych oraz pozycjonowania sieci i urządzeń.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2020-11-25
1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków i udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z 
postępowan
4. Wykaz wykonanych dostaw
5. Oświadczenie RODO
6. Wzór umowy
7. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-25

Data ostatniej zmiany

2020-11-25

Termin składania ofert

2020-12-08 11:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-12
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Świecka  68
89-500 Tuchola
NIP: 5611000463

Osoby do kontaktu

Ryszard Dąbrowski
tel.: 602 473 471
e-mail: oferta.pil@wp.pl

Jan  Wiśniewski
tel.: 52 33 65 730
e-mail: pk@pk.tuchola.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa urządzeń służących do bieżącej kontroli 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne
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Opis

Przedmiotem zamówienia są urządzenia dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. służące do bieżącej kontroli sieci wodociągowej, lokalizacji 
wycieków z sieci, przebiegu sieci i urządzeń podziemnych, badania szczelności sieci wodociągowych 
oraz pozycjonowania sieci i urządzeń.
Dla zapewnienia prawidłowego wykonywania prac niezbędne będą następujące urządzenia:
1.�Korelator (system kontroli akustycznej i precyzyjnej szczelności sieci wodociągowej oraz 
lokalizacji wycieków), 
2.�Geofon cyfrowy, 
3.�Urządzenie do wykrywania rur i kabli z pomiarem głębokości 
4.�Odbiornik GNSS RTK
Na każdy element przedmiotu zamówienia powinna być udzielona gwarancja przynajmniej na 36 
miesięcy. Każdy z ww. elementów przedmiotu zamówienia powinien posiadać instrukcję w języku 
polskim. Dostawca urządzeń powinien zapewnić przeszkolenie z obsługi dostarczonych urządzeń.
Do każdego elementu zamówienia musi być dołączona dożywotnia licencja, jeśli dane urządzenie 
posiada opcję licencjonowania. Przedmiot zamówienia będzie posiadał menu w języku polskim.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań techniczno – użytkowych 
zawiera załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

Okres gwarancji

36 miesięcy

Kody CPV

33124100-6 Urządzenia diagnostyczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

kujawsko-pomorskie

Powiat

tucholski

Gmina

Tuchola

Miejscowość

Tuchola

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienie winien wykazać za okres ostatnich trzech 
lat od daty składania ofert ( lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności nie przekracza trzech 
lat ), wykonanie min. dwóch dostaw urządzeń do kontroli sieci wodociągowej, lokalizacji wycieków 
z sieci, przebiegu sieci i urządzeń podziemnych, badania szczelności sieci wodociągowych oraz 
pozycjonowania sieci i urządzeń, co udokumentuje referencjami od zamawiających.
2.�Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu 
i nie zachodzą wobec niego przesłanki powiązania osobowo – kapitałowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
��posiadaniu  co najmniej 10% udziałów lub akcji,
��pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
��pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii-

   prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na okoliczność braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
oświadczenie wg załącznika Nr 3 do Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA = 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
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-> 2020-11-25 - data opublikowania

-> 2020-12-08 11:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


