Egzemplarz nr 1

Malbork, dnia 01.10.2015 r.

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 224624-2015 z dnia 2015-08-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Malbork
Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu wraz z bieżącą obsługą kontenerów
prysznicowo-umywalkowych z własnym okablowaniem zasilania w celu
zabezpieczenia ćwiczeń poligonowych na Lotnisku w Królewie Malborskim
w terminie...
Termin składania ofert: 2015-09-08

Malbork: Usługa wynajmu, dowozu i serwisu
kontenerów sanitarnych, prysznicowo-umywalkowych
na lotnisku w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
Numer ogłoszenia: 257850 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
ZP/100/VIII/2015/MS
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie
Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224624 - 2015r.

Zamówień

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,
woj. pomorskie, tel. 261 536 216, 261 536 713, faks 261 536 275, 261 536 713.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA.
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wynajmu, dowozu
i serwisu kontenerów sanitarnych, prysznicowo-umywalkowych na lotnisku
w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa
wynajmu wraz z bieżącą obsługą kontenerów prysznicowo-umywalkowych z własnym
okablowaniem zasilania w celu zabezpieczenia ćwiczeń poligonowych na Lotnisku
w Królewie Malborskim w terminie 01.10-31.10.2015 r. Przedmiot zamówienia
udzielony jest w całości. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia Wykonanie
przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż , serwis i demontaż zaplecza
socjalno-sanitarnego wyposażonego w 8 kontenerów prysznicowo-umywalkowych,
które wyposażone są w min. 6 szt. kabin natryskowych i 6 szt. umywalek na terenie
lotniska Malbork. Termin obowiązywania umowy od 01.10.2015 r. do dnia 31.10.2015
r. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosić powinien 15 dni
w dniach od 09.10.2015 r. do 23.10.2015 r. * Przewidywany termin realizacji
przedmiotu zamówienie może ulec zmianie w ilości (+ - 5 dni) i lub w terminie, który
nie może przekroczyć zakresu podanego w ust. 1. Pod pojęciem kontenerów
prysznicowo-umywalkowych z własnym okablowaniem zasilania Zamawiający
rozumie urządzenia z instalacją grzewczą, posiadające co najmniej 6 stanowisk
(liczonych jako komplet co najmniej 6 niezależnych kabin kąpielowych wyposażonych
w prysznic i co najmniej 6 umywalek), które można zasilić w energię elektryczną
z instalacji Zamawiającego. Łączna ilość kabin prysznicowych do rozstawienia
w kompleksie lotniskowym w Królewie Malborskim w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego - kontenery zawierające co najmniej 48 stanowisk (tj. 48 kabin
prysznicowych i 48 umywalek) - w planowanym terminie październik 2015 r.
Szacowana ilość korzystających z zaplecza wynosi ok. 600 osób w trzech lokalizacjach.
Konieczne wyposażenie kontenerów prysznicowo-umywalkowych z własnym źródłem
podgrzewania wody kabiny prysznicowe (co najmniej 6 w kontenerze), umywalki (co
najmniej 6 w kontenerze), lustra przy każdej umywalce, dozowniki na mydło, podłoga
przeciwpoślizgowa, instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe
wyłączniki różnicowo-prądowe, hermetyczne oświetlenie wewnętrzne, podgrzewacze
wody o pojemności i mocy gwarantujące ciągłą dostawę ciepłej wody. Zaplecze będzie
zlokalizowane w trzech miejscach z następującym podziałem i zakresem Rejon
budynku nr 8 ( 4 kontenery, miejsce wyposażone w punkt podłączenia do wody
sieciowej , zrzutu ścieków - ok. 20 mb, podłączenie energetyczne ok. 60 mb). Rejon
schrono-hangarów 2 i 3 ( 2 kontenery, miejsce pozbawione dostępu do wody sieciowej
oraz sieci kanalizacyjnej, podłączenie energetyczne ok. 40 mb, konieczność
wyposażenia kontenerów w zbiornik do wody i na ścieki oraz zestawy pompowe).
Rejon schrono-hangarów 11 i 12 ( 2 kontenery, miejsce pozbawione dostępu do wody
sieciowej oraz sieci kanalizacyjnej, podłączenie energetyczne ok. 40 mb, konieczność
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wyposażenia kontenerów w zbiornik do wody i na ścieki oraz zestawy pompowe).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający
nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną
odrzucone...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 98.30.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I
ZAMÓWIENIA:

ADRES

WYKONAWCY,

KTÓREMU

UDZIELONO

 WC SERWIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. SZYBOWA 2, 41-808 ZABRZE, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69820,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 102750,00
 Oferta z najniższą ceną: 102750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 186174,00
 Waluta: PLN .
DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz.:
Egz. nr 1 – ad acta (T:11/13) (B c)
Wykonał: M. Sikorska, dnia 01.10.2015r.. (tel. 261 536 789)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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