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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66987-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
2015/S 039-066987
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
al. Marcinkowskiego 11
Osoba do kontaktów: Łukasz Strzeżyński, Benjamin Mroczyński
61-827 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618530813
E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
Faks: +48 618530842
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.odpady.poznan.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: spółka prawa handlowego, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 3b

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
Inny: gospodarka odpadami

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

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

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych wraz z czynnościami konserwacyjnymi ładowarek
należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., na Składowisku Odpadów m.
Poznania w Suchym Lesie.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Składowisko Odpadów w Suchym Lesie, ul. Meteorytowa 1, 62-002 Suchy Las.
Kod NUTS PL418
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
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług okresowych przeglądów technicznych oraz czynności
konserwacyjnych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. w
zakresie zapewniającym ich pełną sprawność techniczną, na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym
Lesie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wykazem maszyn i czynności składających się na
okresowe przeglądy techniczne oraz podziałem zamówienia na części stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Usługi okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych obejmują maszyny:
a) Sennebogen 305.0.607 – wózek specjalizowany ze zmiennym wysięgnikiem
b) DOOSAN DL 300-3 – ładowarka kołowa.
4. Okresowe przeglądy techniczne obejmują czynności wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ i wykonywane
będą zgodnie z wykazem prac tam ujętym. O konieczności dokonania okresowego przeglądu technicznego/
czynności konserwacyjnych Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub mailem.
5. Wszystkie dodatkowe nieplanowane przy okresowym przeglądzie technicznym/czynnościach
konserwacyjnych, czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą wcześniej być uzgodnione z
Zamawiającym, w szczególności w zakresie liczby roboczogodzin, częstotliwości dojazdu oraz części lub
materiałów koniecznych do użycia.
6. Czynności konserwacyjne wózka specjalizowanego ze zmiennym wysięgnikiem będą wykonywane
równocześnie z okresowymi przeglądami technicznymi. Czynności te winny być zakończone wpisem do książki
konserwatorskiej, przez osobę posiadającą uprawnienia I WJK wydane przez UDT. Czynności konserwacyjne
dokonywane z udziałem inspektora UDT (tzw. badanie okresowe z udziałem inspektora UDT) muszą zakończyć
się wpisem również do księgi rewizyjnej urządzenia technicznego, przez inspektora UDT i wykonane będą raz w
trakcie realizacji zamówienia (w listopadzie 2015 roku).
7. Części zamienne i materiały eksploatacyjne wynikające z okresowych przeglądów technicznych i czynności
konserwacyjnych niezbędne do ich wykonania dostarcza Wykonawca, muszą to być oryginalne części
producenta. Części muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i
wykonawczych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są katalogowe części zamienne
posiadające świadectwo jakości wystawione przez producenta części.
9. Pod pojęciami „oryginalne części zamienne” oraz „katalogowe części zamienne” Zamawiający rozumie:
a) „Oryginalne części zamienne” – są to części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji producenta
maszyn, ujęte w wykazie części zamiennych będących integralnym składnikiem DTR – ki maszyn/instrukcji
użytkowania
b) „Katalogowe części zamienne” – podzespoły i części zamienne wykonane wg. rysunku oraz dokumentacji
innego podmiotu niż producent maszyn, wykonane przez inny podmiot aniżeli producent maszyn, ujęte przez
producenta maszyn w wykazie części zamiennych będących integralnym składnikiem DTR – ki maszyn/
instrukcji użytkowania, ze wskazaniem katalogu wyrobów producenta przedmiotowej części zamiennej oraz
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posiadające świadectwo jakości wystawione przez producenta części, o parametrach nie gorszych od części
oryginalnych.
10. Wykonawca nie może stosować części i materiałów eksploatacyjnych, których użycie mogłoby skutkować
utratą gwarancji lub rękojmi udzielonych na maszyny, o których mowa w pkt 3, jak również o parametrach
innych niż zalecane przez producenta maszyn.
11. Cenę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wynikających z prowadzonych okresowych
przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych niezbędnych do ich wykonania oraz koszty dojazdu
celem realizacji usług, Wykonawca wliczy w cenę każdorazowego przeglądu/czynności konserwacyjnych
wskazaną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
12. W wystawianych fakturach Wykonawca zobowiązany jest ujmować każdorazowo zastosowane części
zamienne lub materiały eksploatacyjne wskazując ich nazwy wraz z nazwą producenta.
13. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić stosowany przez siebie
detaliczny cennik części, które mogą zostać lub zostały użyte do realizacji przedmiotu umowy, jak również
świadectwo jakości w odniesieniu do katalogowych części zamiennych.
14. Usługi okresowego przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjne winny być rozpoczęte w terminie
wynikającym z oferty Wykonawcy, liczonym w dniach od dnia pozyskania informacji od Zamawiającego. Usługi
mają być wykonane (zakończone) w terminie do 3 dni od terminu rozpoczęcia danej usługi ustalonego zgodnie
postanowieniem zdania pierwszego.
15. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego obowiązany będzie do przedstawienia odpowiednich
dokumentów zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które są montowane lub użyte w
wykonywanych usługach.
16. Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny, itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.
17. W przypadku okresowego przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjnych, cena obejmuje
pełną realizację przeglądu/czynności konserwacyjnych (a w tym robociznę, materiały i części oraz koszty
dojazdu). Cena usługi jest ceną brutto zawierającą określenie rodzaju wykonanego przeglądu/czynności
konserwacyjnych, użytych części zamiennych i materiałów.
18. Z każdej wykonanej usługi na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie sporządzony protokół
odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez
Zamawiającego.
19. Wykonawca udzieli min. 12 miesięcy gwarancji na wykonywane usługi, części zamienne montowane przez
Wykonawcę oraz materiały.
20. Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych)
zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
wobec Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna liczba okresowych przeglądów technicznych/czynności
konserwacyjnych, będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia czy wskazana w
załączniku nr 1 do SIWZ.
21. Płatność będzie następować w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przy czym Wykonawca będzie wystawiać faktury nie wcześniej niż w dacie odbioru usługi.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50531000

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
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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:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm). Wartość
szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 EUR.

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

4/16

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych wraz z czynnościami konserwacyjnymi ładowarek
należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., na Składowisku Odpadów m. Poznania w
Suchym Lesie – część I
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50531000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług okresowych przeglądów technicznych oraz czynności
konserwacyjnych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. w
zakresie zapewniającym ich pełną sprawność techniczną, na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym
Lesie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wykazem maszyn i czynności składających się na
okresowe przeglądy techniczne oraz podziałem zamówienia na części stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Usługi okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych obejmują maszyny Sennebogen
305.0.607 – wózek specjalizowany ze zmiennym wysięgnikiem
4. Okresowe przeglądy techniczne obejmują czynności wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ i wykonywane
będą zgodnie z wykazem prac tam ujętym. O konieczności dokonania okresowego przeglądu technicznego/
czynności konserwacyjnych Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub mailem.
5. Wszystkie dodatkowe nieplanowane przy okresowym przeglądzie technicznym/czynnościach
konserwacyjnych, czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą wcześniej być uzgodnione z
Zamawiającym, w szczególności w zakresie liczby roboczogodzin, częstotliwości dojazdu oraz części lub
materiałów koniecznych do użycia.
6. Czynności konserwacyjne wózka specjalizowanego ze zmiennym wysięgnikiem będą wykonywane
równocześnie z okresowymi przeglądami technicznymi. Czynności te winny być zakończone wpisem do książki
konserwatorskiej, przez osobę posiadającą uprawnienia I WJK wydane przez UDT. Czynności konserwacyjne
dokonywane z udziałem inspektora UDT (tzw. badanie okresowe z udziałem inspektora UDT) muszą zakończyć
się wpisem również do księgi rewizyjnej urządzenia technicznego, przez inspektora UDT i wykonane będą raz w
trakcie realizacji zamówienia (w listopadzie 2015 roku).
7. Części zamienne i materiały eksploatacyjne wynikające z okresowych przeglądów technicznych i czynności
konserwacyjnych niezbędne do ich wykonania dostarcza Wykonawca, muszą to być oryginalne części
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producenta. Części muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i
wykonawczych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są katalogowe części zamienne
posiadające świadectwo jakości wystawione przez producenta części.
9. Pod pojęciami „oryginalne części zamienne” oraz „katalogowe części zamienne” Zamawiający rozumie:
a) „Oryginalne części zamienne” – są to części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji producenta
maszyn, ujęte w wykazie części zamiennych będących integralnym składnikiem DTR – ki maszyn/instrukcji
użytkowania
b) „Katalogowe części zamienne” – podzespoły i części zamienne wykonane wg. rysunku oraz dokumentacji
innego podmiotu niż producent maszyn, wykonane przez inny podmiot aniżeli producent maszyn, ujęte przez
producenta maszyn w wykazie części zamiennych będących integralnym składnikiem DTR – ki maszyn/
instrukcji użytkowania, ze wskazaniem katalogu wyrobów producenta przedmiotowej części zamiennej oraz
posiadające świadectwo jakości wystawione przez producenta części, o parametrach nie gorszych od części
oryginalnych.
10. Wykonawca nie może stosować części i materiałów eksploatacyjnych, których użycie mogłoby skutkować
utratą gwarancji lub rękojmi udzielonych na maszyny, o których mowa w pkt 3, jak również o parametrach
innych niż zalecane przez producenta maszyn.
11. Cenę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wynikających z prowadzonych okresowych
przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych niezbędnych do ich wykonania oraz koszty dojazdu
celem realizacji usług, Wykonawca wliczy w cenę każdorazowego przeglądu/czynności konserwacyjnych
wskazaną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
12. W wystawianych fakturach Wykonawca zobowiązany jest ujmować każdorazowo zastosowane części
zamienne lub materiały eksploatacyjne wskazując ich nazwy wraz z nazwą producenta.
13. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić stosowany przez siebie
detaliczny cennik części, które mogą zostać lub zostały użyte do realizacji przedmiotu umowy, jak również
świadectwo jakości w odniesieniu do katalogowych części zamiennych.
14. Usługi okresowego przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjne winny być rozpoczęte w terminie
wynikającym z oferty Wykonawcy, liczonym w dniach od dnia pozyskania informacji od Zamawiającego. Usługi
mają być wykonane (zakończone) w terminie do 3 dni od terminu rozpoczęcia danej usługi ustalonego zgodnie
postanowieniem zdania pierwszego.
15. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego obowiązany będzie do przedstawienia odpowiednich
dokumentów zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które są montowane lub użyte w
wykonywanych usługach.
16. Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny, itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.
17. W przypadku okresowego przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjnych, cena obejmuje
pełną realizację przeglądu/czynności konserwacyjnych (a w tym robociznę, materiały i części oraz koszty
dojazdu). Cena usługi jest ceną brutto zawierającą określenie rodzaju wykonanego przeglądu/czynności
konserwacyjnych, użytych części zamiennych i materiałów.
18. Z każdej wykonanej usługi na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie sporządzony protokół
odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez
Zamawiającego.
19. Wykonawca udzieli min. 12 miesięcy gwarancji na wykonywane usługi, części zamienne montowane przez
Wykonawcę oraz materiały.
20. Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych)
zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
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wobec Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna liczba okresowych przeglądów technicznych/czynności
konserwacyjnych, będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia czy wskazana w
załączniku nr 1 do SIWZ.
21. Płatność będzie następować w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przy czym Wykonawca będzie wystawiać faktury nie wcześniej niż w dacie odbioru usługi.
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych wraz z czynnościami konserwacyjnymi ładowarek
należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., na Składowisku Odpadów m. Poznania w
Suchym Lesie – Część II
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50531000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług okresowych przeglądów technicznych oraz czynności
konserwacyjnych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. w
zakresie zapewniającym ich pełną sprawność techniczną, na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym
Lesie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wykazem maszyn i czynności składających się na
okresowe przeglądy techniczne oraz podziałem zamówienia na części stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Usługi okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych obejmują maszyny DOOSAN DL
300-3 – ładowarka kołowa.
4. Okresowe przeglądy techniczne obejmują czynności wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ i wykonywane
będą zgodnie z wykazem prac tam ujętym. O konieczności dokonania okresowego przeglądu technicznego/
czynności konserwacyjnych Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie lub mailem.
5. Wszystkie dodatkowe nieplanowane przy okresowym przeglądzie technicznym, czynności wykonywane
przez Wykonawcę muszą wcześniej być uzgodnione z Zamawiającym, w szczególności w zakresie liczby
roboczogodzin, częstotliwości dojazdu oraz części lub materiałów koniecznych do użycia.
6. Części zamienne i materiały eksploatacyjne wynikające z okresowych przeglądów technicznych i czynności
konserwacyjnych niezbędne do ich wykonania dostarcza Wykonawca, muszą to być oryginalne części
producenta. Części muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i
wykonawczych.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są katalogowe części zamienne
posiadające świadectwo jakości wystawione przez producenta części.
8. Pod pojęciami „oryginalne części zamienne” oraz „katalogowe części zamienne” Zamawiający rozumie:
a) „Oryginalne części zamienne” – są to części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji producenta
maszyn, ujęte w wykazie części zamiennych będących integralnym składnikiem DTR – ki maszyn/instrukcji
użytkowania
b) „Katalogowe części zamienne” – podzespoły i części zamienne wykonane wg. rysunku oraz dokumentacji
innego podmiotu niż producent maszyn, wykonane przez inny podmiot aniżeli producent maszyn, ujęte przez
producenta maszyn w wykazie części zamiennych będących integralnym składnikiem DTR – ki maszyn/
instrukcji użytkowania, ze wskazaniem katalogu wyrobów producenta przedmiotowej części zamiennej oraz
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posiadające świadectwo jakości wystawione przez producenta części, o parametrach nie gorszych od części
oryginalnych.
9. Wykonawca nie może stosować części i materiałów eksploatacyjnych, których użycie mogłoby skutkować
utratą gwarancji lub rękojmi udzielonych na maszyny, o których mowa w pkt 3, jak również o parametrach
innych niż zalecane przez producenta maszyn.
10. Cenę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wynikających z prowadzonych okresowych
przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych niezbędnych do ich wykonania oraz koszty dojazdu
celem realizacji usług, Wykonawca wliczy w cenę każdorazowego przeglądu/czynności konserwacyjnych
wskazaną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
11. W wystawianych fakturach Wykonawca zobowiązany jest ujmować każdorazowo zastosowane części
zamienne lub materiały eksploatacyjne wskazując ich nazwy wraz z nazwą producenta.
12. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić stosowany przez siebie
detaliczny cennik części, które mogą zostać lub zostały użyte do realizacji przedmiotu umowy, jak również
świadectwo jakości w odniesieniu do katalogowych części zamiennych.
13. Usługi okresowego przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjne winny być rozpoczęte w terminie
wynikającym z oferty Wykonawcy, liczonym w dniach od dnia pozyskania informacji od Zamawiającego. Usługi
mają być wykonane (zakończone) w terminie do 3 dni od terminu rozpoczęcia danej usługi ustalonego zgodnie
postanowieniem zdania pierwszego.
14. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego obowiązany będzie do przedstawienia odpowiednich
dokumentów zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które są montowane lub użyte w
wykonywanych usługach.
15. Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny, itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.
16. W przypadku okresowego przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjnych, cena obejmuje
pełną realizację przeglądu/czynności konserwacyjnych (a w tym robociznę, materiały i części oraz koszty
dojazdu). Cena usługi jest ceną brutto zawierającą określenie rodzaju wykonanego przeglądu/czynności
konserwacyjnych, użytych części zamiennych i materiałów.
17. Z każdej wykonanej usługi na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie sporządzony protokół
odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez
Zamawiającego.
18. Wykonawca udzieli min. 12 miesięcy gwarancji na wykonywane usługi, części zamienne montowane przez
Wykonawcę oraz materiały.
19. Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych)
zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
wobec Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna liczba okresowych przeglądów technicznych/czynności
konserwacyjnych, będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia czy wskazana w
załączniku nr 1 do SIWZ.
20. Płatność będzie następować w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przy czym Wykonawca będzie wystawiać faktury nie wcześniej niż w dacie odbioru usługi.
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

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. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
a) dla części I zamówienia – 4 000 PLN, / słownie: cztery tysiące złotych 00/100/;
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dla części II zamówienia – 5 000 PLN, / słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/; Wykonawca składający ofertę na
więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie odpowiadającej sumie
wskazanych wyżej wartości dla wszystkich części Zamówienia, na które składa ofertę.
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 257, z 2008 r., Nr 116, poz.
730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium składane w formie innej niż pieniężna należy złożyć w kasie Zamawiającego: Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o., al. Marcinkowskiego 11 w Poznaniu, pok. nr 10 w
godz. 800 - 1430. Wadium (oryginał) należy wnieść najpóźniej do dnia 2.4.2015 r. do godz. 11:00, po czym
zostanie ono zdeponowane w kasie Zamawiającego. Przyjęcie dokumentu w kasie Zamawiającego nie jest
jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego: ING Poznań nr konta 53
1050 1520 1000 0023 4950 8362. Za skuteczny termin wniesienia wadium w pieniądzu, przyjęty będzie termin
uznania rachunku Zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. 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.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VII powyżej,
Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:
1. Dla I części (zadania) zamówienia:
a) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.1 – 4 i art. 44
ustawy Pzp. – wg. wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ.
b) Wykaz osób posiadających uprawnienia WJK I, którymi dysponuje Wykonawca – wg wzoru Załącznika nr 8
do SIWZ.
c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. – wg. wzoru z Załącznika nr 4 do SIWZ.
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d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
h) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
i) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
j) wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, co najmniej
jednej głównej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na wykonaniu przeglądu technicznego lub
naprawie maszyny firmy Sennebogen wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu(ów),
na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane
należycie. – wg wzoru z załącznika nr 5a do SIWZ
2. Dla II części (zadania) zamówienia:
a) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.1 - 4 i art. 44
ustawy Pzp. – wg. wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ,
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. – wg. wzoru z Załącznika nr 4 do SIWZ,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
h) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
i) wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, co najmniej
jednej głównej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na wykonaniu przeglądu technicznego lub
naprawie maszyny firmy DOOSAN wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu(ów), na
rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie.
– wg wzoru z załącznika nr 5b do SIWZ
3. Wykonawca składa również wypełnioną i podpisaną listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50
poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg. wzoru
określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
4. Dokumenty określone w Rozdziale VIII dla pkt 1 w pkt. lit. d) do i), a w pkt 2 c) do h) winny być złożone w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy. Oświadczenia (w tym wykazy) wymagane przez Zamawiającego składa się w oryginale. Jeżeli
umocowanie osób podpisujących ofertę nie wynika jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów),
wówczas do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Odnośnie innych dokumentów
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
5. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców składa dokumenty
wymienione w Rozdziale VIII dla pkt 1 w pkt. lit. c) do i), a dla pkt 2 w pkt. hit. b) do h). Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa
każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, który działa w imieniu i na rzecz każdego z tych Wykonawców, przy czym upoważnienie
do złożenia takiego oświadczenia musi jednoznacznie wynikać z pełnomocnictwa.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których
mowa w art. 24 ust. 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (a których
sposób dokonania oceny spełniania został opisany przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ) polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionych w rozdziale VIII dla pkt 1 w ppkt. c) do i), a dla pkt 2 w
ppkt b) do h).
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8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów,:
a) o których mowa w Rozdz. VIII dla pkt 1 lit. d) do f) oraz h), a dla pkt 2 lit. c) do e) oraz g) - 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) o których mowa w Rozdz. VIII dla pkt 1 lit. g), i), a dla pkt 2 lit. f), h) – składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp;
Dokumenty, o których mowa w pkt a) tiret (-) pierwsze i trzecie, oraz pkt b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt a) tiret (-) drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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. Powyższe postanowienia SIWZ dotyczące terminu wystawienia
dokumentów znajdują odpowiednie zastosowanie również w tym zakresie.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
III.1.4)

Inne szczególne warunki

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: W celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VII powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawców
złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:
1. Dla I części (zadania) zamówienia:
a) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.1 - 4 i art. 44
ustawy Pzp. – wg. wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ.
b) Wykaz osób posiadających uprawnienia WJK I, którymi dysponuje Wykonawca – wg wzoru Załącznika nr 8
do SIWZ.
c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. – wg. wzoru z Załącznika nr 4 do SIWZ.
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
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e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
h) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
i) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
j) wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, co najmniej
jednej głównej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na wykonaniu przeglądu technicznego lub
naprawie maszyny firmy Sennebogen wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu(ów),
na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane
należycie. – wg wzoru z załącznika nr 5a do SIWZ
2. Dla II części (zadania) zamówienia:
a) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.1 – 4 i art. 44
ustawy Pzp. – wg. wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ,
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. – wg. wzoru z Załącznika nr 4 do SIWZ,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
h) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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i) wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, co najmniej
jednej głównej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na wykonaniu przeglądu technicznego lub
naprawie maszyny firmy DOOSAN wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu(ów), na
rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie.
– wg wzoru z załącznika nr 5b do SIWZ
3. Wykonawca składa również wypełnioną i podpisaną listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50
poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg. wzoru
określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
4. Dokumenty określone w Rozdziale VIII dla pkt 1 w pkt. lit. d) do i), a w pkt 2 c) do h) winny być złożone w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy. Oświadczenia (w tym wykazy) wymagane przez Zamawiającego składa się w oryginale. Jeżeli
umocowanie osób podpisujących ofertę nie wynika jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów),
wówczas do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Odnośnie innych dokumentów
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
5. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców składa dokumenty
wymienione w Rozdziale VIII dla pkt 1 w pkt. lit. c) do i), a dla pkt 2 w pkt. hit. b) do h). Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa
każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, który działa w imieniu i na rzecz każdego z tych Wykonawców, przy czym upoważnienie
do złożenia takiego oświadczenia musi jednoznacznie wynikać z pełnomocnictwa.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby o których
mowa w art. 24 ust. 5 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (a których
sposób dokonania oceny spełniania został opisany przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ) polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionych w rozdziale VIII dla pkt 1 w ppkt. c) do i), a dla pkt 2 w
ppkt b) do h).
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów,:
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a) o których mowa w Rozdz. VIII dla pkt 1 lit. d) do f) oraz h), a dla pkt 2 lit. c) do e) oraz g) – 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) o których mowa w Rozdz. VIII dla pkt 1 lit. g), i), a dla pkt 2 lit. f), h) – składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp;
Dokumenty, o których mowa w pkt a) tiret (-) pierwsze i trzecie, oraz pkt b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt a) tiret (-) drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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. Powyższe postanowienia SIWZ dotyczące terminu wystawienia
dokumentów znajdują odpowiednie zastosowanie również w tym zakresie.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla każdej części w tym zakresie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku – wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla części I:
w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum
jedną osobą posiadającą uprawnienia WJK I wydane przez UDT – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do
SIWZ.
Dla części II:
w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego
warunku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

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

Rodzaj procedury
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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 w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

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:
ZZO/ZZ-341-04/2015

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
2.4.2015 - 11:00

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: 2.4.2015 - 11:10
Miejscowość:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, pokój nr
11 – 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 o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587700
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp, Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.2.2015
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