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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27315-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Środa Wielkopolska: Gotowa mieszanka betonu
2017/S 017-027315

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.
786-00-07-442
ul. Wiosny Ludów 3
Środa Wielkopolska
63-000
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Osuch
Tel.:  +48 608623738
E-mail: maciej.osuch@luks-sroda.pl 
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.luks-sroda.pl
Adres profilu nabywcy: www.luks-sroda.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://luks-sroda.pl
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:
Dostawa materiałów budowlanych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. z
siedzibą w Środzie Wlkp.”.
Numer referencyjny: LUKS/1/17

II.1.2) Główny kod CPV
44114100

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:maciej.osuch@luks-sroda.pl
www.luks-sroda.pl
www.luks-sroda.pl
http://luks-sroda.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, określona następująco we
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia:
44111000-1 (materiały budowlane)
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
44114100-3 (betony)
44113800-3 (materiały do układania nawierzchni drogowych)
44113810-6 (wykończenie nawierzchni)
44113100-6 (materiały chodnikowe)
44163000-0 (rury i osprzęt)
44130000-0 (studzienki kanalizacyjne)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla
każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu
średzkiego.

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:
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44111000
44114100
44113800
44113810
44113100
44163000
44130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat średzki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla
każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu
średzkiego, a w szczególności:
Dla części I:
a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część I.
b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu
średzkiego).
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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
Koniec: 31/12/2017
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:
Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w załączniku
nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I”,

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 nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44111000
44114100
44113800
44113810
44113100
44163000
44130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat średzki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla
każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu
średzkiego, a w szczególności:
Dla części II:
a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część II.
b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu
średzkiego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Koniec: 31/12/2017
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:
Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w załączniku
nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II”,

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 nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44111000
44114100
44113800
44113810
44113100
44163000
44130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat średzki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla
każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu
średzkiego, a w szczególności:
Dla części III:
a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część III.
b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu
średzkiego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Koniec: 31/12/2017
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:
Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w załączniku
nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część III”,

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 nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44111000
44114100
44113800
44113810
44113100
44163000
44130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat średzki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla
każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu
średzkiego, a w szczególności:
Dla części IV:
a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część IV.
b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu
średzkiego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Koniec: 31/12/2017
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:
Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w załączniku
nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część IV”,

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 nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44111000
44114100
44113800
44113810
44113100
44163000
44130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat średzki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla
każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu
średzkiego, a w szczególności:
Dla części V:
a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część V.
b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu
średzkiego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Koniec: 31/12/2017
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:
Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w załączniku
nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część V”,

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 nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44111000
44114100
44113800
44113810
44113100
44163000
44130000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat średzki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa obejmuje sukcesywne dostarczenie i wyładunek wymienionych materiałów budowlanych dla
każdej części zamówienia w ilości, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na terenie powiatu
średzkiego, a w szczególności:
Dla części VI:
a) dostawę materiałów, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do SIWZ – część VI.
b) dostawę pojazdem umożliwiającym bezpośredni wyładunek materiałów na terenie budowy (teren powiatu
średzkiego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Koniec: 31/12/2017
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:
Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w załączniku
nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część VI,

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu dla żadnej z części.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu dla żadnej z części.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu dla żadnej z części.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzór umowy (dla każdej z części zamówienia) (załącznik nr 4 do
SIWZ), która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.
2. Wzór ten zawiera istotne postanowienia przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

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
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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: 01/03/2017
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
Oferta musi zachować ważność do: 29/04/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/03/2017
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska,
sekretariat 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:
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej dla żadnej z części zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp dla żadnej z
części zamówienia..
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych dla żadnej z części zamówienia..
4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej dla żadnej z części zamówienia..
5. Zmawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu dla żadnej z części zamówienia..
6. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o
których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. dla żadnej z części zamówienia.
7. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a
ustawy Pzp dla żadnej z części zamówienia..
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty dla żadnej z części zamówienia..
9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów dla żadnej z części zamówienia..
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia dla żadnej z części
zamówienia..

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
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
Krajowa Izba Odwoławcza (Sekretariat Departamentu Odwołań)
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2017
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