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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386933-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
2015/S 212-386933
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
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
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
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

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

Nazwa nadana zamówieniu
Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych ładowarki należącej 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
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 umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług okresowych przeglądów technicznych maszyny należącej
do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. w zakresie zapewniającym jej pełną sprawność
techniczną, na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym czynności składających się na okresowe przeglądy
techniczne stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Usługi okresowych przeglądów technicznych obejmują maszynę 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
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 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
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 maszynę, o której mowa w pkt 3, jak również o parametrach innych
niż zalecane przez producenta maszyny.
10. Cenę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wynikających z prowadzonych okresowych
przeglądów technicznych niezbędnych do ich wykonania oraz koszty dojazdu celem realizacji usług,
Wykonawca wliczy w cenę każdorazowego przeglądu 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 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.
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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 cena obejmuje pełną realizację przeglądu (a w tym
robociznę, materiały i części oraz koszty dojazdu). Cena usługi jest ceną brutto zawierającą określenie rodzaju
wykonanego przeglądu, 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) zależeć będzie od
zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna liczba okresowych przeglądów technicznych, 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.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50531000

II.1.6)

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

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 27 781,37 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

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

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 94
2. Czas w trakcie którego Wykonawca rozpocznie wykonanie usługi. Waga 6

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZZO/ZZ-341-10/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 127-233370 z dnia 4.7.2015
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Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 58-102076 z dnia 24.3.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.9.2015
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1
62-002 Suchy Las
POLSKA

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 250 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 27 781,37 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

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
Faks: +48 224587700

VI.3.2)

Składanie 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.
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VI.3.3)

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.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.10.2015
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