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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114178-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Rudy i stopy metali
2019/S 050-114178

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
ul. Kocjana 3
Warszawa
01-473
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kocot
Tel.:  +48 223286043
E-mail: m.kocot@igbmazovia.pl 
Faks:  +48 223286050
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.igbmazovia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.igbmazovia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy materiałów hutniczyh
Numer referencyjny: 1/03/2019/D

II.1.2) Główny kod CPV
14600000

mailto:m.kocot@igbmazovia.pl
www.igbmazovia.pl
www.igbmazovia.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów hutniczych dla Mazowieckiej Instytucji
Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 6 części:
Część I - sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego w Koszalinie,
Część II - sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego w Tarnowie,
Część III - sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego w Wadowicach,
Część IV - sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego w Rawiczu,
Część V - sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego w Kłodzku,
Część VI - sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego we Włocławku

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:
Sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego w Koszalinie
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Koszalinie przy ulicy Strefowej 15

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów hutniczych dla siedziby Zakładu Produkcyjnego
w Koszalinie (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6A), Realizacja dostaw odbywać
się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem telefonu, faxu lub poczty
elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Podane w Załączniku Nr 2A ilości stanowią
szacunkowe zapotrzebowanie, Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień:
14600000-7 Rudy i stopy metali w której wyróżnia się grupę CPV:
14620000-3 Stopy,
14622000-7 Stal
Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w
pkt. 2).
Dostarczony asortyment musi być wolny od zarysowań oraz innych uszkodzeń mechanicznych oraz
pozbawiony oznak korozji.
Asortyment musi być pakowany w paczki o masie do 2,5 tony, z wyjątkiem blachy stalowej ocynkowanej, gdzie
dopuszcza się krąg do 3 ton. Paczki muszą być dostarczane na paletach.
Jeżeli środek transportu, w którym następuje dostawa asortymentu do Zamawiającego, nie posiada zamkniętej
skrzyni ładownej, to Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przewożonych produktów
przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Środek transportu ma mieć możliwość rozładunku
od góry.
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Wykonawca do każdej dostawy zobowiązany będzie załączyć atest hutniczy lub świadectwo jakości na
dostarczany asortyment.
Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
Termin realizacji każdorazowej dostawy nie może przekroczyć 8 dni, minimalny termin dostawy 4 dni (zgodnie z
ofertą Wykonawcy) licząc od dnia złożenia zamówienia wskazanego w ppkt 3).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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:
Sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego w Tarnowie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Tarnowie przy ul. Wspólnej 13,

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów hutniczych dla siedziby Zakładu Produkcyjnego
w Tarnowie (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6B).
Miejscem dostawy jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Tarnowie przy ul. Wspólnej 13, w godzinach
7:30–12:00.
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem
telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Podane w Załączniku Nr 2 B ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.
Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień:
14600000-7 Rudy i stopy metali w której wyróżnia się grupę CPV:
14620000-3 Stopy,
14622000-7 Stal



Dz.U./S S50
12/03/2019
114178-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 11

12/03/2019 S50
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 11

Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie asortymentu zgodnie z zamówieniami składanymi w formie
telefonicznej, pisemnej lub za pośrednictwem faksu. Dostawy realizowane będą w zależności od przyszłych
potrzeb Zamawiającego, szacowana częstotliwość dostaw – 1-4 razy w miesiącu.
Wykonawca, nie może być większa niż 3,90 m. a pojazd nie może przekraczać DMC 12 ton. W przypadku
zastosowania wyższego środka transportu, który nie zmieści się pod bramą wjazdową, lub przekracza DMC
pojazdu dostawa towaru nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta.
Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w
pkt. 2).
Asortyment musi być określony stosowną normą, oraz zgodnie z nią winien być zabezpieczony olejem.
Asortyment nie może być zardzewiały. Niedopuszczalne jest również dostarczenie asortymentu uszkodzonego,
mokrego oraz asortymentu o postrzępionych brzegach.
Asortyment nie może posiadać śladów korozji lub nalotu z wyjątkiem śladów przewidzianych normą wykonania.
Wykonawca do każdej dostawy zobowiązany będzie załączyć atest hutniczy lub świadectwo jakości na
dostarczony asortyment.
Termin realizacji każdorazowej dostawy nie może przekroczyć 8 dni, minimalny termin dostawy 4 dni. (zgodnie z
ofertą Wykonawcy) licząc od dnia złożenia zamówienia wskazanego w ppkt 3).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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:
Sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego w Wadowicach
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wadowicach przy ul. Trybunalskiej 8

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów hutniczych dla siedziby Zakładu Produkcyjnego
w Wadowicach. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6C)
Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Wadowicach przy ul. Trybunalskiej 8, w
godzinach 8:00-13:00.
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem
telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Podane w Załączniku Nr 2 C ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.
Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień:
14600000-7 Rudy i stopy metali w której wyróżnia się grupę CPV:
14620000-3 Stopy,
14622000-7 Stal
Asortyment nie może posiadać śladów korozji lub nalotu z wyjątkiem śladów przewidzianych normą wykonania.
Asortyment musi być określony stosowną normą oraz zgodnie z nią zabezpieczony olejem. Niedopuszczalne
jest również dostarczenie asortymentu uszkodzonego, mokrego oraz o postrzępionych brzegach.
Wykonawca do każdej dostawy zobowiązany jest załączyć atest hutniczy i świadectwo jakości na dostarczane
wyroby wg grup asortymentowych.
Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy w/w produkty do miejsca wskazanego
w pkt. 2).Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment do siedziby Zamawiającego samochodem
dostawczym odkrytym, towar nakryty plandeką do ograniczonego pola manewru na terenie ZK i ulicy
dojazdowej do ZK:
a. długość skrzyni ładunkowej: 6,00-6,50 m,
b. wysokość całkowita nie większa niż 3,60 m.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie na dwa dnia przed planowanym terminie dostawy
asortymentu telefonicznie lub mailowo. Termin realizacji każdorazowej dostawy nie może przekroczyć 8 dni,
minimalny termin dostawy 4 dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od dnia złożenia zamówienia wskazanego
w ppkt 3).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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:
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Sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego w Rawiczu
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Rawiczu przy ul. 17 Stycznia 28,

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów hutniczych dla siedziby Zakładu Produkcyjnego
w Rawiczu. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7D)
Miejscem dostawy jest Oddział Zamawiającego mieszczący się w Rawiczu przy ul. 17 Stycznia 28, w godzinach
7:30–12:00.
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem
telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Podane w Załączniku Nr 2 D ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.
Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień:
14600000-7 Rudy i stopy metali w której wyróżnia się grupę CPV:
14620000-3 Stopy,
14622000-7 Stal. Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy w/w produkty do
miejsca wskazanego w pkt. 2).
Jeżeli środek transportu, w którym następuje dostawa asortymentu do Zamawiającego, nie posiada zamkniętej
skrzyni ładownej, to Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przewożonych produktów
przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Całkowita wysokość środka transportu, którym
będzie posługiwać się Wykonawca, nie może być większa niż 3,90 m. Gabaryty samochodu, którym będzie
posługiwać się Wykonawca w celu dostarczania do Zamawiającego produktów, muszą umożliwiać dojazd
do drugiej bramy Zakładu Karnego w Rawiczu (przeznaczonej do celów transportowych, a znajdującej się w
pobliżu wjazdu na targowisko miejskie).
W przypadku zastosowania wyższego środka transportu, który nie zmieści się pod bramą wjazdową, dostawa
towaru nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta. Asortyment nie może posiadać śladów korozji lub nalotu
z wyjątkiem śladów przewidzianych normą wykonania. Asortyment musi być określony stosowną normą oraz
zgodnie z nią zabezpieczony olejem. Niedopuszczalne jest również dostarczenie asortymentu uszkodzonego,
mokrego oraz o postrzępionych brzegach.
Dostawa asortymentu musi wystąpić w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych
od pracy zgodnie z właściwymi przepisami po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny dostawy z właściwą
osobą po stronie Zamawiającego.
Wykonawca do każdej dostawy zobowiązany będzie załączyć atest hutniczy lub świadectwo jakości na
dostarczony asortyment.
Termin realizacji każdorazowej dostawy nie może przekroczyć 8 dni, minimalny termin dostawy 4 dni (zgodnie z
ofertą Wykonawcy) licząc od dnia złożenia zamówienia wskazanego w ppkt 3).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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:
Sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego w Kłodzku
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 16, lub po informacji o
zamówieniu przy ul. Hołdu Pruskiego 4

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów hutniczych dla siedziby Zakładu Produkcyjnego
w Kłodzku (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6E)
Miejscem dostaw jest Oddział Zamawiającego w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 16, lub po informacji o
zamówieniu przy ul. Hołdu Pruskiego 4, w godzinach 8:00-12:00.
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem
telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Podane w Załączniku Nr 2 E ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.
Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień:
14600000-7 Rudy i stopy metali w której wyróżnia się grupę CPV:
14620000-3 Stopy
14622000-7 Stal
Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w
pkt. 2). Jeżeli środek transportu, w którym następuje dostawa asortymentu do Zamawiającego, nie posiada
zamkniętej skrzyni ładownej, to Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przewożonych
produktów przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Całkowita wysokość środka transportu,
którym będzie posługiwać się Wykonawca, nie może być większa niż 3,80 m. Gabaryty samochodu, którym
będzie posługiwać się Wykonawca w celu dostarczania do Zamawiającego produktów, muszą umożliwiać
dojazd do bramy Zakładu Karnego w Kłodzku.
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Asortyment nie może posiadać śladów korozji lub nalotu z wyjątkiem śladów przewidzianych normą wykonania.
Asortyment musi być określony stosowną normą oraz zgodnie z nią zabezpieczony olejem. Niedopuszczalne
jest również dostarczenie asortymentu uszkodzonego, mokrego oraz o postrzępionych brzegach.
Wykonawca do każdej dostawy zobowiązany będzie załączyć atest hutniczy lub świadectwo jakości na
dostarczony asortyment.
W przypadku zastosowania wyższego środka transportu, który nie zmieści się pod bramą wjazdową, dostawa
towaru nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta.
Termin realizacji każdorazowej dostawy nie może przekroczyć 8 dni, minimalny termin dostawy 4 dni (zgodnie z
ofertą Wykonawcy) licząc od dnia złożenia zamówienia wskazanego w ppkt 3).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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:
Sukcesywne dostawy materiałów hutniczych do siedziby Zakładu Produkcyjnego we Włocałwku
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
14600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostaw jest Zakład Produkcyjny, ul. Bartnicka 10, 87-800 Włocławek,

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów hutniczych dla siedziby Zakładu Produkcyjnego
we Włocławku. (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6F)
Miejscem dostaw jest Zakład Produkcyjny, ul. Bartnicka 10, 87-800 Włocławek, w godzinach 7:30-12:00.
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych składanych za pośrednictwem
telefonu, faxu lub poczty elektronicznej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Podane w Załączniku Nr 2 F ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie.
Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień:
14600000-7 Rudy i stopy metali w której wyróżnia się grupę CPV:
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14620000-3 Stopy
14622000-7 Stal
Asortyment nie może posiadać śladów korozji lub nalotu z wyjątkiem śladów przewidzianych normą wykonania.
Asortyment musi być określony stosowną normą oraz zgodnie z nią zabezpieczony olejem. Niedopuszczalne
jest również dostarczenie asortymentu uszkodzonego, mokrego oraz o postrzępionych brzegach.
Wykonawca na własny koszt i na własną odpowiedzialność dostarczy asortyment do miejsca wskazanego w
pkt. 2).
Całkowita wysokość środka transportu, którym będzie posługiwać się Wykonawca, nie może być większa
niż 3,90 m. Gabaryty samochodu, którym będzie posługiwać się Wykonawca w celu dostarczania do
Zamawiającego produktów, muszą umożliwiać dojazd do bramy Zakładu Produkcyjnego we Włocławku.
Wykonawca do każdej dostawy zobowiązany będzie załączyć atest hutniczy lub świadectwo jakości na
dostarczony asortyment.Termin realizacji każdorazowej dostawy nie może przekroczyć 8 dni, minimalny termin
dostawy 4 dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od dnia złożenia zamówienia wskazanego w ppkt 3).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

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

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
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy:
Wykazali, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min:
Dla Część I - 5 000 000,00 PLN
Dla Część II –500 000,00 PLN
Dla Część III – 200 000,00 PLN
Dla Część IV – 50 000,00 PLN
Dla Część V – 80 000,00 PLN
Dla Część VI – 200 000,00 PLN.



Dz.U./S S50
12/03/2019
114178-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 11

12/03/2019 S50
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 11

Jeżeli wykonawca składa ofertę na dwie, bądź więcej części przedmiotu zamówienia, polisa lub inny dokument
powinna obejmować sumę gwarancyjną na kwotę stanowiącą sumę ww. kwot dla tych części.
W przypadku wygaśnięcia ważności w/w dokumentu w trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie
zobowiązany do przedłożenia aktualnego.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawcy:
— wykazali wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
Dla części I zamówienia dwóch dostaw wyrobów hutniczych na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto,
Dla Części II zamówienia dwóch dostaw wyrobów hutniczych na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 PLN brutto,
Dla Części III zamówienia dwóch dostaw wyrobów hutniczych na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN brutto,
Dla Części IV zamówienia dwóch dostaw wyrobów hutniczych na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 PLN brutto.
Dla Części V zamówienia dwóch dostaw wyrobów hutniczych na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN brutto.
Dla Części VI zamówienia dwóch dostaw napojów na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 PLN brutto.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: 12/04/2019
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2019
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Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, POLSKA, sala
konferencyjna

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:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed terminem składania ofert w wysokości:
Dla Część I – 91 000,00 PLN
Dla Część II – 5 100,00 PLN
Dla Część III –2 400,00 PLN
Dla Część IV –850,00 PLN
Dla Część V – 1 800,00 PLN
Dla Część VI –3 500,00 PLN

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2019


