
Gdańsk: sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej, niegazowanej
w butelkach 1,5l oraz naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i

sanityzacją dystrybutorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki
Gdańskiej

Numer ogłoszenia: 172908 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej,
niegazowanej w butelkach 1,5l oraz naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i sanityzacją dystrybutorów
dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.Szczegółowy opis i: zawiera
załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych części I CPV 41110000-3
sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej, nie-gazowanej w 1,5l butelkach -12 648 szt części II CPV
41110000-3 sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej oraz dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów
Woda naturalna źródlana wg opisu rozdz.I SIWZ - 137 724,30 litrów Dzierżawa dystrybutorów elektrycznych
w czasie trwania umowy -185 szt Dzierżawa dystrybutorów mechanicznych w czasie trwania umowy -3 szt
Sanityzacja dystrybutorów elektrycznych w czasie trwania umowy -185 W przypadku konieczności
zwiększenia zakresu zamówienia w trakcie trwania umowy Zamawiający skorzysta z prawa opcji w wysokości
do 50% zamówienia podstawowego, tj. ilości wyszczególnionych w formularzu cenowym. Zasady do-tyczące
realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, któ-re obowiązują przy realizacji
podstawowego zamówienia. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane po cenach zamówienia
podstawowego. dotyczy części I.i II..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

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

III.1) WADIUM



Informacja na temat wadium: ·Dla części I 240,00 PLN ·Dla części II 4000,00 PLN
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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

Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego zamówienia nie jest wymagane posiadanie
specjalnych uprawnień.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek
za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postepowaniu art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek
za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postepowaniu art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek
za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postepowaniu art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek
za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postepowaniu art. 22 ust. 1 ustawy PZP

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

l oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

l aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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:

l 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

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust.1 Zamawiający przewiduje: a.zmianę umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze
stron umowy oraz w przypadku zmiany nazwy jednej z jednostek organizacyjnych lub zmiany liczby jednostek
organizacyjnych Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska, ul.
G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych, Gmach B pok. 213.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2010
godzina 09:00, miejsce: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Dział Zamówień
Publicznych, Gmach B pok. 213.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej, niegazowanej w butelkach 1,5l.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ·Zamawiający wymaga aby
naturalna woda była źródlana, niegazowana o bezbarwnym kolorze, bez osadów i innych
zanieczyszczeń, bezwonna i bez obcych posmaków, konsystencja płynna. ·Dostarczana była w
oryginalnych plastikowych butelkach o pojemności 1,5l (butelki z tworzywa sztucznego typu PET 1,5l)
Butelki posiadały atest PZH dopuszczający do używania w obrocie w celach spożywczych, ·Woda była
zdatna do spożycia w okresie minimum 60 dni od dnia dostawy do Zamawiającego, ·Przedmiot
zamówienia powinien posiadać jakość zgodną z określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2004 r. w sprawie na- turalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych
(Dz. U. z 2004 r., Nr 276, poz. 2738). ·Zamawiający nie dopuszcza butelek z tzw. korkiem sportowym

http://:@www.dzp.pg.gda.pl/


·Przedmiot zamówienia będzie dostarczany w opakowaniach zbiorczych (6 szt. butelek) do
poszczególnych pomieszczeń, sukcesywnie co 2 tygodnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
kontroli jakości wody w trakcie realizacji umowy. 12 648 sztuk butelek.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej oraz dzierżawa i sanityzacja
dystrybutorów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ·Zamawiający wymaga aby woda
była źródlana, niegazowana, nisko lub śred-nio mineralizowana ·Była dostarczona w oryginalnych
plastikowych baniakach pojemności od 15 do 25 l. Butle muszą posiadać atest PZH dopuszczający do
używania w obrocie w celach spożywczych, ·Była zdatna do spożycia w okresie minimum 60 dni od dnia
dostawy wody, ·Posiadała jakość zgodną określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17
grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 276, poz. 2738). ·Wykonawca wydzierżawi na okres trwania umowy
dwa rodzaje dystrybutorów: ·185 urządzeń grzewczo-chłodzących do dozowania wody (elektryczne) oraz
sezonowy 3 urządzeń do dozowania wody o temperaturze pokojowej (mechanicznych) ·Zamawiający
wymaga aby dystrybutory posiadały atest PZH potwierdzający, że dostarczone produkty odpowiadają
określonym normom. Dystrybutory dozujące podgrzewaną i schłodzoną wodę muszą być fabrycznie
nowe i sprawne technicznie..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


