Gdynia, 7 grudnia 2017

ZAPROSZENIE nr 1/2017/UE
do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na
„Dostawę kompletu urządzeń składającego się z wiertnicy horyzontalnej do wykonywania przewiertów o
małych średnicach, wiertnicy horyzontalnej do wykonywania przewiertów o dużych średnicach oraz
urządzenia do recyklingu płynu wiertniczego”
w celu realizacji projektu pn. „Poprawa ekoefektywności usług świadczonych przez firmę PIB Suchocki, dzięki
inwestycji w nowoczesne rozwiązania techniczne”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego, Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie
dotacyjne.

1. Zamawiający
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE SUCHOCKI
Roman Suchocki
ul. Raciborska 1
81-509 Gdynia
NIP: 586-015-12-38
REGON: 008290687
Tel. (58) 662-38-99
Fax: (58) 776-27-80
biuro@pib-suchocki.pl
http://www.pib-suchocki.pl/
2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych z
późn. zm.
2.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy
przekazują pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub osobiście.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
CPV: 43000000-3 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany.
3.2 Charakterystyka zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu urządzeń składającego się z wiertnicy horyzontalnej do wykonywania
przewiertów o małych średnicach, wiertnicy horyzontalnej do wykonywania przewiertów o dużych średnicach oraz
urządzenia do recyklingu płynu wiertniczego.
3.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.Wiertnica horyzontalna do wykonywania przewiertów o małych średnicach [1 szt.]
Dane techniczne:
• Siła pchania 4450 kg
• Siła ciągnięcia 4450 kg
• Maksymalny moment obrotowy 2034 Nm
• Maksymalna prędkość obrotowa 220 obr/min
• System płuczkowy
• Przepływ maksymalny 56,8 l/min
• Ciśnienie maksymalne 69 bar
• Długość 3,9m, szerokość 1,12m, wysokość 1.67m

• Waga 3,266 kg
• Wyposażona w systemem nawigacji i urządzenie do przygotowania płuczki wiertniczej
• Wiertnica musi umożliwiać wykonywanie przewiertów o małych średnicach (50-160).

2.Wiertnica horyzontalna do wykonywania przewiertów o dużych średnicach [1 szt.]
Dane techniczne:
• Siła pchania 18143 kg
• Siła ciągnięcia 18143 kg
• Maksymalny moment obrotowy 7457 Nm
• Maksymalna prędkość obrotowa 227 obr/min
• System płuczkowy
• Przepływ maksymalny 265 l/min
• Ciśnienie maksymalne 89 bar
• Długość 6,12m, szerokość 2,3m , wysokość 2,97m
• Waga urządzenia z kabiną 11843 kg
• Wyposażona w lokalizator głowicy wiercącej i urządzenie do przygotowania płuczki wiertniczej
• Wiertnica musi umożliwiać wykonywanie przewiertów o dużych średnicach (powyżej 270).

3.Urządzenie do recyklingu płynu wiertniczego [1 szt.]
Dane techniczne:
• Pompa zasilająca hydrocyklony z silnikiem o mocy 7,5 KW
• Pompa cyrkulacyjna służąca do mieszania płuczki i podawania do wiertnicy 5,5 KW
• 3 sita z podwójnym wibratorem umieszczone nad zbiornikiem.
• Wydajność około 500l/min
• Mieszalnik (bentonit-woda) zintegrowany w zbiorniku z czystą płuczką
• Wymiary zewnętrzne – Szerokość 2,25 m, długość 4,2 m
• Wysokość 2,25 m
• Masa własna 2300 kg
• Sita wibracyjne zawieszone na poduszkach powietrznych (nie sprężynach)
• Dno zbiorników pochylone w kierunku zaworów w celu łatwego opróżniania
• Przygotowane podłączenie pompy zewnętrznej (z wykopu)
• Łączna pojemność obu zbiorników 5700 litrów
3.3 Termin wykonania zamówienia
60 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 31.03.2018
3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
zamówienia.
3.5 W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają
odrzuceniu.
4. Warunki udziału w rozpoznaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
4.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze
wszystkimi wymogami w niniejszym zapytaniu,
b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem
zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
4.1.3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania
4.1.4 złożą oświadczenie - Załącznik nr 2 o spełnieniu warunków podmiotowych w zakresie możliwości
realizacji zamówienia
4.1.5 złożą oświadczenie Załącznik nr 3 oraz spełnianiu warunków dotyczących braku powiązań z
Zamawiającym.
Wykonawca zostanie wykluczony z rozpoznania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.2 Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert
dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.
4.1.2

4.3 Warunki wykluczające z udziału w rozpoznaniu
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia opisanych
wyżej warunków.
5. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.
5.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Roman Suchocki, tel.: 58 662 38 99,
e-mail: biuro@pibsuchocki.pl
6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:
6.1. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową pod rygorem nieważności według
wzoru oferty będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE SUCHOCKI
Roman Suchocki
ul. Raciborska 1
81-509 Gdynia
w terminie 30 dni, od dnia następnego od upublicznienia/ otrzymania przedmiotowego zapytania do godz. 16.00
lub drogą mailową na adres biuro@pibsuchocki.pl do godziny 23:59:59 ostatniego dnia postępowania.
Oferta musi zawierać:
Oświadczenie woli
1

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – Załącznik nr 1 wraz z kosztorysem,

x

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w Załączniku nr 2 do
zaproszenia
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

1
x
1
2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3)
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania ofert

6.2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania za pośrednictwem posiadanej strony internetowej poprzez
opublikowanie stosownego komunikatu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia naboru ofert oraz
telefonicznie i/lub mailowo.

7. Kryteria oceny ofert:
1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy
dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu
zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być
poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i zaproszeniu.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po
przecinku.
4) W odniesieniu do Dostawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
kryterium:
Nr kryt.
1

Opis kryteriów oceny
Cena brutto

Nr kryt.

1

8

1)
2)
3)

Znaczenie
100 %

Wzór
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej

Istotne dla stron postanowienia

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie w formie
aneksu, w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez Zamawiającego
Wynagrodzenie o którym mowa jest wynagrodzeniem stałym. Nie przewiduje się rewaloryzacji ceny.

Z poważaniem

………………………………………………….

