OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje
się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM wraz z
usługą telekomunikacyjną przesyłu danych”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z
wykorzystaniem sieci GSM. Zamówienie obejmuje:
1) dostawę urządzeń do odczytu stanu wodomierza i bezpośredniego przesyłu danych w
ilości 800 szt., (bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń- tzw. koncentratorów) na
platformę zarządzającą Zamawiającego dla wodomierzy firmy ITRON będących w
posiadaniu Zamawiającego,
2) usługę telekomunikacyjna w ilości 800 szt.,
3) udostępnienie platformy zarządzającej zapewniającą przetwarzanie, rejestrowanie,
archiwizowanie i przekazywanie na potrzeby Zamawiającego danych odczytanych z
wodomierzy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ),

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji, że wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej – (załącznik nr 4 do SIWZ),
6) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),
7) Wykonawca musi wykazać się realizacją w okresie ostatnich 36 miesięcy co najmniej dwóch
wdrożeń w obszarze monitorowania sieci wodociągowych o wartości nie mniejszej niż 200
tys. zł brutto każde,
8) Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące serwisu
pogwarancyjnego,
Zamawiający zbada prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wymaganiami określonymi w
SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych do oferty
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

4. Wymagania dotyczące wadium:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Cena -100 %
6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o.
w Turku, ul. Polna 4 w pokoju nr 20 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.05.2018 r. do godz. 1130 lub wysłać Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, tak aby oferta wpłynęła do siedziby
Zamawiającego w wymaganym terminie.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój nr 19 w
dniu 21.05.2018 r., godz. 1200.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
- w sprawach dotyczących zamówień publicznych
Sebastian Gałczyński – Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (063) 28 00 307, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00,
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
Małgorzata Andrzejewska – Wydział Wodociągów i Kanalizacji
tel. (063) 28-00-308 , od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.00

