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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203893-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Produkty chemiczne
2017/S 102-203893

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
ul. Jana Brożka 3, pokój 138, I piętro
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Studencki
Tel.:  +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl 
Faks:  +48 122691510
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.khk.krakow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://
www.khk.krakow.pl/bip/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawy reagentów do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów.
Numer referencyjny: KHK/ZP/PN/9/2017

II.1.2) Główny kod CPV
24000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl
http://www.khk.krakow.pl/bip/przetargi/
http://www.khk.krakow.pl/bip/przetargi/
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3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa reagentów oraz pozostałych substancji chemicznych do systemu
oczyszczania spalin oraz innych instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO).
Część 1: Wodorotlenek wapnia [Ca(OH)2], proszek – szacunkowa maksymalna ilość: 5 400 Mg,
Część 2: Węgiel aktywny, proszek – szacunkowa maksymalna ilość: 237 Mg,
Część 3: Mocznik [(NH2)2CO], proszek, niepowlekany – szacunkowa maksymalna ilość: 552 Mg,
Część 4: Inhibitor korozji, roztwór – szacunkowa maksymalna ilość: 7 014 kg,
Część 5: Środek do likwidacji biofilmu i glonów do stosowania w chłodniach kominowych – szacunkowa
maksymalna ilość: 8 520 kg, kod
Część 6: Antyskalant – szacunkowa maksymalna ilość: 462 kg,
Część 7: Sól próżniowa w tabletkach do zmiękczania wody – szacunkowa maksymalna ilość: 300 Mg,
Część 8: Wodorotlenek sodu, roztwór 33 % – szacunkowa maksymalna ilość: 3 204 kg,

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3.2.1. Część 1: Wodorotlenek wapnia [Ca(OH)2], proszek – szacunkowa maksymalna ilość: 5 400 Mg, CPV:
24311500-2;
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24311500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZTPO, ul. Giedroycia 23, Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1: Wodorotlenek wapnia [Ca(OH)2], proszek – szacunkowa maksymalna ilość: 5 400 Mg, CPV:
24311500-2;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych
potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym
wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych w punkcie 3.2. dla dane części.
4.2. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta minimalna ilość
dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy będą świadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilości,
jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
4.3. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta szacowana
maksymalna ilość dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia
dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilość, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego
w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2: Węgiel aktywny, proszek – szacunkowa maksymalna ilość: 237 Mg, CPV: 24954100-7;
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24954100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZTPO, ul. Giedroycia 23, Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2: Węgiel aktywny, proszek – szacunkowa maksymalna ilość: 237 Mg, CPV: 24954100-7;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych
potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym
wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych w punkcie 3.2. dla dane części.
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4.2. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta minimalna ilość
dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy będą świadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilości,
jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
4.3. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta szacowana
maksymalna ilość dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia
dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilość, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego
w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3: Mocznik [(NH2)2CO], proszek, niepowlekany – szacunkowa maksymalna ilość: 552 Mg, CPV:
24962000-5;
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24962000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZTPO, ul. Giedroycia 23, Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3: Mocznik [(NH2)2CO], proszek, niepowlekany – szacunkowa maksymalna ilość: 552 Mg, CPV:
24962000-5;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych
potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym
wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych w punkcie 3.2. dla dane części.
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4.2. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta minimalna ilość
dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy będą świadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilości,
jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
4.3. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta szacowana
maksymalna ilość dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia
dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilość, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego
w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4: Inhibitor korozji, roztwór – szacunkowa maksymalna ilość: 7 014 kg, CPV: 24962000-5;
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24962000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZTPO, ul. Giedroycia 23, Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 4: Inhibitor korozji, roztwór – szacunkowa maksymalna ilość: 7 014 kg, CPV: 24962000-5;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych
potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym
wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych w punkcie 3.2. dla dane części.
4.2. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta minimalna ilość
dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy będą świadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilości,
jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
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4.3. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta szacowana
maksymalna ilość dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia
dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilość, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego
w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5: Środek do likwidacji biofilmu i glonów do stosowania w chłodniach kominowych – szacunkowa
maksymalna ilość: 8 520 kg, kod CPV: 24962000-5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24962000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZTPO, ul. Giedroycia 23, Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 5: Środek do likwidacji biofilmu i glonów do stosowania w chłodniach kominowych – szacunkowa
maksymalna ilość: 8 520 kg, kod CPV: 24962000-5.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych
potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym
wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych w punkcie 3.2. dla dane części.
4.2. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta minimalna ilość
dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy będą świadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilości,
jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
4.3. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta szacowana
maksymalna ilość dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia
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dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilość, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego
w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6: Antyskalant – szacunkowa maksymalna ilość: 462 kg, CPV: 24962000-5;
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24962000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZTPO, ul. Giedroycia 23, Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 6: Antyskalant – szacunkowa maksymalna ilość: 462 kg, CPV: 24962000-5;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych
potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym
wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych w punkcie 3.2. dla dane części.
4.2. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta minimalna ilość
dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy będą świadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilości,
jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
4.3. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta szacowana
maksymalna ilość dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia
dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilość, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego
w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7: Sól próżniowa w tabletkach do zmiękczania wody – szacunkowa maksymalna ilość: 300 Mg, CPV:
24962000-5;
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24962000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZTPO, ul. Giedroycia 23, Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 7: Sól próżniowa w tabletkach do zmiękczania wody – szacunkowa maksymalna ilość: 300 Mg, CPV:
24962000-5;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych
potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym
wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych w punkcie 3.2. dla dane części.
4.2. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta minimalna ilość
dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy będą świadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilości,
jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
4.3. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta szacowana
maksymalna ilość dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia
dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilość, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego
w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 8: Wodorotlenek sodu, roztwór 33 % – szacunkowa maksymalna ilość: 3 204 kg, CPV: 24311520-8;
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
24311520

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZTPO, ul. Giedroycia 23, Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 8: Wodorotlenek sodu, roztwór 33 % – szacunkowa maksymalna ilość: 3 204 kg, CPV: 24311520-8;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3.3. Rzeczywista ilość zamawianych w poszczególnych częściach substancji wynikać będzie z faktycznych
potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielkość zamówienia wyniesie w każdym
wypadku 75 % wartości szacunkowych maksymalnych ilości podanych w punkcie 3.2. dla dane części.
4.2. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta minimalna ilość
dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy będą świadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilości,
jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
4.3. W przypadku gdy do upływu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osiągnięta szacowana
maksymalna ilość dostaw wynikająca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość świadczenia
dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilość, jednak nie dłużej niż do upływu kolejnych 6 miesięcy.
Zamawiający poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę nie później niż 7 dni przed upływem okresu wskazanego
w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/07/2017
Czas lokalny: 08:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/09/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/07/2017
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Miejsce otwarcia ofert: KHK S.A., Kraków, ul. Jana Brożka 3, w sali nr 129 (I piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres realizacji umowy – dostawa w na dany dzień (zamówienie
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem).
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5.2.1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z
postępowania określone w art. 24 ust. 1 Pzp.
6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
6.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
(przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile dotyczy). Jeżeli
wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
6.1.2. Wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w zakresie wymaganym przepisami prawa.
6.3. Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie
Zamawiającego):
6.3.2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp lub równoważna
6.3.2.3. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6.3.2.4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
6.3.2.5. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
6.3.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane Wybierz element. wymagań
określonych przez zamawiającego:
6.3.3.1. Karty charakterystyki oferowanych produktów – dla każdej części.
zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów czy aukcji
elektronicznej.
8.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
8.1.1. W zakresie części 1: 30 000 PLN;
8.1.2. W zakresie części 2: 15 000 PLN;
8.1.3. W zakresie części 3: 10 000 PLN;
8.1.4. W zakresie części 4: 1 500 PLN;
8.1.5. W zakresie części 5: 350 PLN;
8.1.6. W zakresie części 6: 100 PLN;
8.1.7. W zakresie części 7: 4 000 PLN;
8.1.8. W zakresie części 8: 150 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2017
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