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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40436-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołów: Urządzenia natleniające
2018/S 019-040436

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
Punkt kontaktowy: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Barbara Janosz
43-190 Mikołów
Polska
Tel.:  +48 322180551
E-mail: zamowienia@zim.com.pl 
Faks:  +48 322180553
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zim.com.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Prace polegające na wykonaniu dostaw wraz z montażem i rozruchem oraz serwisem wszystkich
dostarczonych w ramach umowy urządzeń – w całym okresie gwarancji i rękojmi przedmiotu umowy –
realizowanych w ramach Zadania p.n.: „Modernizacja układu napowietrzania reaktora biologicznego na
oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Mikołów
Kod NUTS PL22C

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

mailto:zamowienia@zim.com.pl
www.zim.com.pl
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II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu dostaw wraz z montażem i rozruchem oraz
serwisem wszystkich dostarczonych w ramach umowy urządzeń – w całym okresie gwarancji i rękojmi
przedmiotu umowy – realizowanych w ramach Zadania p.n.: „Modernizacja układu napowietrzania reaktora
biologicznego na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie”.
Przedmiotowy zakres obejmuje:
1. Skuteczne odcięcie ciągów reaktora, zabezpieczenie urządzeń, sond pomiarowych, itp., przygotowanie
terenu oczyszczalni.
2. Opróżnienie reaktora: odpompowanie cieczy do sąsiedniego reaktora i kanalizacji, usunięcie, wywóz i
utylizacja odpadów.
3. Naprawa dylatacji w ciągach reaktora (uszczelnienia).
4. Wymiana mieszadeł wraz z osprzętem, rozbudową pomostów i podłączeniem zasilania i AKPiA.
5. Wymiana dmuchaw na nowe energooszczędne stałoobrotowe jednostki promieniowe wraz z ich
podłączeniem do zasilania i sterowania.
6. Modernizacja systemu elektroenergetycznego oraz wykonanie nowego systemu sterowania.
7. Wymiana membran i zaworów dyfuzorów – 830 sztuk.
8. Rozruch technologiczny (ze szkoleniem załogi).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42996600, 42131250, 45252200

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 918 303,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Deklaracja dostawy i montażu dmuchaw z kołnierzowym, samoosiowalnym mocowaniem silnika w
systemieB5, niewymagającym specjalnego osiowania podczas każdego montażu. Waga 40

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
14/D/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 202-417269 z dnia 20.10.2017

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417269-2017:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

11.1.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
INSTAL KRAKÓW S.A
ul. K. Brandla 1
30- 732 Kraków
Polska
E-mail: sekretariat@instalkrakow.pl 
Tel.:  +48 126522102
Faks:  +48 126532197

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 4 953 117,75 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 4 918 303,83 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: 
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławcze
Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składaniaodwołań: Dokładne informacje na temat terminów
składania odwołań: 17.1. Środki ochrony prawnej –odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę wwyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisówustawy.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
WarunkówZamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy.

mailto:sekretariat@instalkrakow.pl
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17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, Warszawa, a
kopięprzekazuje Zamawiającemu.
17.4. Odwołanie wnosi się:
W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w
terminie15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
17.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronieinternetowej.
17.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.4. i 17.3. wnosi się: w terminie 10 dniod dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jw

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.1.2018


