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Polska-Wałbrzych: Krany, kurki, zawory i podobna armatura
2022/S 220-633591
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Wyzwolenia 39
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@wpwik.pl
Tel.: +48 746488127
Faks: +48 746665960
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wpwik.pl/
I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa armatury wodno - kanalizacyjnej

II.1.2)

Główny kod CPV
42130000 Krany, kurki, zawory i podobna armatura

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodno – kanalizacyjnej wraz z jej rozładunkiem

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 650 279.15 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Zasuwy i obudowy o średnicy DN40 do DN 500, zasuwy i obejmy do nawiercania, hydranty, łączniki i armatura
żeliwna
Część nr: 1
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42131160 Hydranty
42131230 Zawory zasuwowe
44163240 Łączniki do przewodów rurowych
44163200 Osprzęt do przewodów rurowych
44167111 Adaptory kołnierzowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodno – kanalizacyjnej wraz z jej rozładunkiem
tj. zasuwy i obudowy o średnicy DN40 do DN 500, zasuwy i obejmy do nawiercania, hydranty, łączniki i
armatura żeliwna. 2.Miejsce dostawy: MAGAZYN 01 przy ul. Piotrowskiego 2 w Wałbrzychu, MAGAZYN 02
przy ul. Nadrzecznej 43 w Marciszowie lub inne miejsce na terenie działalności WPWiK Sp. z o.o. Miejsce
dostawy Zamawiający określi w zamówieniu (dostawa w zależności od zapotrzebowania). Okres gwarancji na
przedmiot zamówienia zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lecz nie krócej niż 12 miesięcy licząc
od dnia dostawy.3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 4. Wymaga się złożenia ofert zakupu. 5. Pozostałe
wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy częściowej / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 139 ust. 1–4 ustawy Pzp. Zamawiający
żąda od Wykonawców wniesienia wadium (część/zadanie nr 1) w wysokości: 15 000,00 PLN. Wadium wnosi
się przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zamawiający
dodatkowo przewiduje unieważnienie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rury PE
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Wałbrzych
II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodno – kanalizacyjnej wraz z jej rozładunkiem
tj. rur PE. 2.Miejsce dostawy: MAGAZYN 01 przy ul. Piotrowskiego 2 w Wałbrzychu, MAGAZYN 02 przy ul.
Nadrzecznej 43 w Marciszowie lub inne miejsce na terenie działalności WPWiK Sp. z o.o. Miejsce dostawy
Zamawiający określi w zamówieniu (dostawa w zależności od zapotrzebowania). Okres gwarancji na przedmiot
zamówienia zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lecz nie krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia
dostawy.3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 4. Wymaga się złożenia ofert zakupu. 5. Pozostałe
wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy częściowej / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 139 ust. 1–4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda
od Wykonawców wniesienia wadium (część/zadanie nr 2) w wysokości: 4 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zamawiający dodatkowo
przewiduje unieważnienie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kształtki elektrooporowe PE, kształtki zaciskowe, rury PVC, studnie PVC, armatura żeliwna pozostała i opaski
naprawcze
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
44163100 Rury
44163240 Łączniki do przewodów rurowych
44167000 Różny osprzęt do przewodów
44167110 Kołnierze
44167200 Zaciski i kołnierze naprawcze
44425000 Pierścienie, uszczelki, opaski, uszczelnienia przyklejane i cementowe

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodno – kanalizacyjnej wraz z jej rozładunkiem
tj. kształtek elektrooporowych PE, kształtek zaciskowych, rur PVC, studni PVC, armatury żeliwnej pozostałej
i opasek naprawczych. 2.Miejsce dostawy: MAGAZYN 01 przy ul. Piotrowskiego 2 w Wałbrzychu, MAGAZYN
02 przy ul. Nadrzecznej 43 w Marciszowie lub inne miejsce na terenie działalności WPWiK Sp. z o.o. Miejsce
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dostawy Zamawiający określi w zamówieniu (dostawa w zależności od zapotrzebowania). Okres gwarancji na
przedmiot zamówienia zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lecz nie krócej niż 12 miesięcy licząc
od dnia dostawy.3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 4. Wymaga się złożenia ofert zakupu. 5. Pozostałe
wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy częściowej / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 139 ust. 1–4 ustawy Pzp. Zamawiający
żąda od Wykonawców wniesienia wadium (część/zadanie nr 3) w wysokości: 20 000,00 PLN. Wadium wnosi
się przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zamawiający
dodatkowo przewiduje unieważnienie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rury stalowe, żeliwne, łączniki do rur i zawory
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42131148 Zawory odcinające
44163100 Rury
44167110 Kołnierze
44167400 Kolanka
44163240 Łączniki do przewodów rurowych
42132300 Części zaworów
42131100 Zawory funkcyjne
42131141 Zawory obniżające ciśnienie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodno – kanalizacyjnej wraz z jej rozładunkiem
tj. rur stalowych, żeliwnych, łączników do rur i zaworów. 2.Miejsce dostawy: MAGAZYN 01 przy ul.
Piotrowskiego 2 w Wałbrzychu, MAGAZYN 02 przy ul. Nadrzecznej 43 w Marciszowie lub inne miejsce na
terenie działalności WPWiK Sp. z o.o. Miejsce dostawy Zamawiający określi w zamówieniu (dostawa w
zależności od zapotrzebowania). Okres gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z gwarancją udzielaną
przez producenta lecz nie krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.3.Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4
do SWZ. 4. Wymaga się złożenia ofert zakupu. 5. Pozostałe wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy częściowej / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 139 ust. 1–4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda
od Wykonawców wniesienia wadium (część/zadanie nr 4) w wysokości: 3 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zamawiający dodatkowo
przewiduje unieważnienie na podstawie art. 257 ustawy Pzp.

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.1.8)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 153-438462

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:
Zasuwy i obudowy o średnicy DN40 do DN 500, zasuwy i obejmy do nawiercania, hydranty, łączniki i armatura
żeliwna
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
26/10/2022

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: FLOWAP SP. Z O.O.
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 60-529
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 917 630.49 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
Rury PE
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
09/11/2022

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PRZEDSIĘBIORTWO OBROTU HURTOWEGO WOD BUD Marta Lachowicz - Zontek Sp. J.
Miejscowość: Mazańcowice
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-391
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 219 448.05 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:
Kształtki elektrooporowe PE, kształtki zaciskowe, rury PVC, studnie PVC, armatura żeliwna pozostała i opaski
naprawcze
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
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Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:
Rury stalowe, żeliwne, łączniki do rur i zawory
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1.Na ofertę składają się: 1)wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do SWZ wraz z odpowiednim formularzem cenowym – sporządzony pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym); 2)Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym): a)jako własne oświadczenie wykonawcy; b)dla każdego z
podmiotów udostępniających wykonawcy zasoby, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,
c)dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli taka sytuacja występuje).
3)Pełnomocnictwo lub inne dokumenty (o ile Wykonawca będzie korzystał w niżej opisanej czynności z
pełnomocnika) – sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wskazania
bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu
wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. Jeżeli osoba/osoby działa na
podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać wymagany
zakres umocowania;
4)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (jeżeli taka sytuacja występuje), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo, sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku
wieloosobowej reprezentacji wykonawcy pełnomocnictwo musi zawierać kwalifikowane podpisy wszystkich
umocowanych osób do wystawienia pełnomocnictwa;
5)Zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z rozdz. VII ust. 3 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – składane
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podmiotu udostępniającego zasoby (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji
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niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ); 6)Dowód
wniesienia wadium – zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. IX SWZ, w oryginale w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy
wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej);7)Dokument, o którym mowa w pkt 3) dla osoby działającej
w imieniu podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
8)Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. III
ust. 13 SWZ sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Pozostałe wymogi zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego
postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców. 3.Odwołanie przysługuje na: 1)niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego.
podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy Pzp. 4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści
SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6.Odwołanie wnosi się w terminie:1)10
dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2)15 dni od dnia przekazania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5
i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.8.Na orzeczenie Izby
oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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