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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115003-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego
2013/S 069-115003
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Jednostka Wojskowa nr 2305
ul. Marsa 80
Osoba do kontaktów: Mariusz Fortuna
04-470 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226893126
E-mail: 2305.zamowienia@mon.gov.pl
Faks: +48 226893128
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.mon.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Wojskowa jednostka budżetowa

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonywanie usług obsługowych i remontowych jednostek pływających, silników stacjonarnych i zaburtowych
oraz systemów instalacji elektrycznych tych jednostek.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba
Zamawiającego w Gdańsku.

09/04/2013
S69
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/11

Dz.U./S S69
09/04/2013
115003-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/11

Kod NUTS
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług obsługowych i remontowych jednostek pływających, silników
stacjonarnych i zaburtowych oraz systemów instalacji elektrycznych tych jednostek znajdujących się na
wyposażeniu jednostki wojskowej w Gdańsku.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę części
zamówienia – zadania od 1 do 9:
ZADANIE 1: Jednostki pływające marki SPORTIS;
ZADANIE 2: Jednostki pływające marki ZODIAC;
ZADANIE 3: Jednostki pływające marki PARKER BALTIC;
ZADANIE 4: Silniki zaburtowe marki EVINRODE;
ZADANIE 5: Silniki zaburtowe marki YAMAHA;
ZADANIE 6: Silniki zaburtowe marki MERCURY;
ZADANIE 7: Silniki stacjonarne marki MERCRUISER;
ZADANIE 8: Silniki zaburtowe marki JOHNSON;
ZADANIE 9: Systemy instalacji elektrycznej jednostek pływających.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000, 50241000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt
6ustawy PZP dla wszystkich części zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 009 756,10 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 27.5.2013. Zakończenie 31.12.2015

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Jednostki pływające marki SPORTIS
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1)

Krótki opis
Wykonywanie usług obsługowo-remontowych jednostek pływających marki SPORTIS znajdujących się na
wyposażeniu Zamawiającego w jego siedzibie w m. Gdańsk.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000, 50241000

3)

Wielkość lub zakres
Jednostki pływające:
1. SPORTIS S – 6100 – 1 szt.
2. SPORTIS S – 8900 – 1 szt.
3. SPORTIS S – 9000 – 1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 95 121,95 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 27.5.2013. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

3/11

Część nr: 2
Nazwa: Jednostki pływające marki ZODIAC
1)
Krótki opis
Wykonywanie usług obsługowo-remontowych jednostek pływających marki ZODIAC znajdujących się na
wyposażeniu Zamawiającego w jego siedzibie w m. Gdańsk.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000, 50241000

3)

Wielkość lub zakres
Jednostki pływające:
1. ZODIAC HURRICANE 933 OB. – 2 szt.
2. ZODIAC FC 530 – 15 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 226 829,70 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 27.5.2013. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Jednostki pływające marki PARKER BALTIC
1)
Krótki opis
Wykonywanie usług obsługowo-remontowych jednostek pływających marki PARKER BALTIC znajdujących się
na wyposażeniu Zamawiającego w jego siedzibie w m. Gdańsk.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000, 50241000

3)

Wielkość lub zakres
Jednostki pływające:
1. PARKER BALTIC 900 – 2 szt.
2. PARKER BALTIC 900 320 JET – 4 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 314 634,15 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 27.5.2013. Zakończenie 31.12.2015
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Silniki zaburtowe marki EVINRODE
1)
Krótki opis
Wykonywanie usług obsługowo-remontowych silników zaburtowych marki EVINROUDE znajdujących się na
wyposażeniu Zamawiającego w jego siedzibie w m. Gdańsk.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000, 50241000

3)

Wielkość lub zakres
Silniki zaburtowe EVINRUDE 70 – 2 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 975,61 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 27.5.2013. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Silniki zaburtowe marki YAMAHA
1)
Krótki opis
Wykonywanie usług obsługowo-remontowych silników zaburtowych marki YAMAHA znajdujących się na
wyposażeniu Zamawiającego w jego siedzibie w m. Gdańsk.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000, 50241000

3)

Wielkość lub zakres
Silniki zaburtowe YAMAHA 250 – 2 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 975,61 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 27.5.2013. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Silniki zaburtowe marki MERCURY
1)
Krótki opis
Wykonywanie usług obsługowo-remontowych silników zaburtowych marki MERCURY znajdujących się na
wyposażeniu Zamawiającego w jego siedzibie w m. Gdańsk.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000, 50241000

3)

Wielkość lub zakres
Silniki zaburtowe:
1. MERCURY VERADO 225 – 2 szt.
2. MERCURY VERADO 250 – 4 szt.
3. MERCURY VERADO 275 – 6 szt.
4. MERCURY VERADO 300 – 8 szt.
5. MERCURY 55 LM SEA PRO – 11 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 102 439,02 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Rozpoczęcie 27.5.2013. Zakończenie 31.12.2015
5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Silniki zaburtowe marki MERCRUISER
1)
Krótki opis
Wykonywanie usług obsługowo-remontowych silników zaburtowych marki MERCRUISER znajdujących się na
wyposażeniu Zamawiającego w jego siedzibie w m. Gdańsk.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000, 50241000

3)

Wielkość lub zakres
Silniki zaburtowe MERCRUISER 4,2L ES 320 wraz z przekładnią strugo wodną HJ 290 – 8 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 153 658,54 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 27.5.2013. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Silniki zaburtowe marki JOHNSON
1)
Krótki opis
Wykonywanie usług obsługowo-remontowych silników zaburtowych marki JOHNSON znajdujących się na
wyposażeniu Zamawiającego w jego siedzibie w m. Gdańsk.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000, 50241000

3)

Wielkość lub zakres
Silniki zaburtowe JOHNSON 55MLST – 5 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 634,15 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 27.5.2013. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Systemy instalacji elektrycznej jednostek pływających
1)
Krótki opis
Wykonywanie usług obsługowo - remontowych systemów instalacji elektrycznej niżej wymienionych jednostek
pływających znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego w jego siedzibie w m. Gdańsk.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50240000, 50241000

3)

Wielkość lub zakres
Systemy instalacji elektrycznych:
1. SPORTIS S – 6100 – 1szt.
2. SPORTIS S – 8900 – 1 szt.
3. SPORTIS S – 9000 – 1 szt.
4. ZODIAC HURRICANE 933 OB – 2szt.
5. PARKER BALTIC 900 – 2 szt.
6. PARKER BALTIC 900 320 JET – 4 szt.
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Szacunkowa wartość bez VAT: 80 487,80 PLN
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 27.5.2013. Zakończenie 31.12.2015

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wymagane wadia:
1) Dla zadania 1: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
2) Dla zadania 2: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);
3) Dla zadania 3: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);
4) Dla zadania 4: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100);
5) Dla zadania 5: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100);
6) Dla zadania 6: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
7) Dla zadania 7: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
8) Dla zadania 8: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100);
9) Dla zadania 9: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy PZP, tj.:
1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
23 1010 1010 0020 8813 9120 0000 NBP O / O Warszawa
2) w Kancelarii Tajnej w siedzibie Zamawiającego:
a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
b) w gwarancjach bankowych (niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez
bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe);
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych (niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji
udzielonej przez firmę ubezpieczeniową /oświadczenie/, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa);
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. nr 109, poz. 1158 z poźn.
zm.). W przypadku poręczenia niezbędne jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec
wierzyciela.
3. Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać:
1) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą;
2) informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz
Zamawiającego;
3) zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy PZP, tj. „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Termin wniesienia wadium przez Wykonawcę upływa w terminie składania ofert. Wadium musi obejmować
okres związania ofertą wynoszący 60 dni.
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6. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje
termin uznania (zaksięgowania) środków na rachunku bankowym Zamawiającego. Pożądane jest załączenie
Dowodu wniesienia wadium w formie załącznika do składanej oferty, z którego musi wynikać, którego
postępowania (zadania) dotyczy, uwzględniając dopisek:
„Wadium w przetargu – nr referencyjny 11/2013. Zadanie nr ……”.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą lub złożyć w osobnej kopercie opisanej „Wadium w przetargu –
nr referencyjny 11/2013” przed upływem terminu składania ofert w Kancelarii Tajnej JW 2305.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci niezwłocznie
wadium po zawarciu umowy.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana,
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, łącznie z odbiorem i
zwrotem przedmiotu umowy do Zamawiającego. Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi w formie polecenia
przelewu, w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów potwierdzających prawidłowość usługi.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. W tym przypadku, Wykonawcy zgodnie z art. 23
ust. 2 ustawy PZP ustanawiają pełnomocnika i wraz z ofertą składają pełnomocnictwo do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności,
do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających
wspólną ofertę:
1) spełnienie warunków określonych przez Zamawiającego i dotyczących art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, będzie oceniane łącznie dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia;
2) przesłanki nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, oceniana będzie odrębnie dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
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łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie należy złożyć wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w przetargu.
III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w
przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży pisemne oświadczenie w
przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży pisemne oświadczenie w
przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży pisemne oświadczenie w
przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1
ustawy PZP Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4–8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
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ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 2:
a) pkt 1, 2, 3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) pkt 4 i 6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy
PZP.
2) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze i trzecie i lit. b) muszą być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a)
tiret drugie musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski,
poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie
opierał się na informacjach zawartych w dokumentach sporządzonych w języku polskim.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie spełniony
jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie
(załącznik nr 2 do SIWZ).

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. koszt 1 roboczogodziny. Waga 60
2. koszt obsługi technicznej / przeglądu rocznego wraz z kosztem oryginalnych części zamiennych i materiałów.
Waga 20
3. koszt wymiany podzespołów wraz z kosztem oryginalnych części zamiennych i czasu pracy. Waga 20

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
11/2013

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.5.2013 - 09:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16.5.2013 - 10:00
Miejscowość:
ul. Marsa 80; 04-520 Warszawa
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej
jest:
Mariusz FORTUNA
Tel. +48 226893126 (w godz. 9:00 - 13:00).
Fax. +48 226893128.
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Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224857777

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień
Publicznych „Środki ochrony prawnej”.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224857777

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.4.2013
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