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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126435-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Maszyny przemysłowe
2019/S 055-126435
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn
10-101
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Nowacka
Tel.: +48 895352035
E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Faks: +48 895349375
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.olsztyn.eu
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3191/dostawy/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Dostawa pieców, frezarek, maszyn do obróbki plastycznej i skrawania metalu, tokarek uniwersalnych wyposażenia bryły A i B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2019.a

II.1.2)

Główny kod CPV
42000000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń jako wyposażenia bryły A
warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie przy al. M. J. Piłsudskiego 61.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części, tj.:
Część 1: tokarka uniwersalna,
Część 2: piece,
Część 3: frezarki,
Część 4: maszyny do obróbki plastycznej i skrawania metalu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na każdą część został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę, montaż, uruchomienie maszyn w zakresie i ilości przedstawionej w ofercie Wykonawcy, zgodnie z
kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w niniejszej SIWZ,
2) przeprowadzenie próby eksploatacyjnej na potwierdzenie parametrów technicznych maszyn,
3) przeprowadzenie szkoleń osób wyznaczonych przez Zamawiającego,
4) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji maszyn.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Tokarka uniwersalna
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42620000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warsztaty Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych w Olsztynie al. M. J. Piłsudskiego 61, 10- 449 Olsztyn Bryła B

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis obrabiarki został określony w załączniku nr 4 do SIWZ.4.
Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien:
1) być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano certyfikat na znak
bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią norma lub aprobatą
techniczna,
2) nadawać się do użytkowania, zgodnie z ich funkcja i przeznaczeniem, niezwłocznie po dostarczeniu.
W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rozpakowanie z opakowań,
rozładunek ze środka transportu oraz przetransportowanie (wprowadzenie) maszyn do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego – Użytkownika obiektu Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w
Olsztynie, a następnie ich montaż w budynku, a także usunięcie i zutylizowania wszelakich, powstałych w
wyniku tych czynności odpadów i nieczystości.
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Uwaga: Do transportu maszyn do budynku może zajść potrzeba przygotowania tymczasowej pochylni – po
sprawdzeniu poziomu posadzek budynku i poziomu gruntu przy budynku.
Wszystkie maszyny muszą być:
1) fabrycznie nowe i najwyższej jakości, a ponadto zgodne z wszelkimi wymogami Zamawiającego, wolne od
wad technicznych i prawnych,
2) nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie wykorzystywane wcześniej przez innego
użytkownika – dotyczy to także wszystkich części składowych, wyposażenia, akcesoriów,
3) kompletne i do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup
dodatkowych elementów i akcesoriów,
4) dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
5) zgodne z ofertą, która będzie stanowiła integralna część umowy, charakteryzować się wszystkimi kryteriami i
parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie przedmiotu Zamówienia.
Wszystkie urządzenia i wyposażenie dydaktyczne (w ilości większej niż jedna sztuka/komplet) objęte
przedmiotem zamówienia muszą być tego samego typu i modelu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy”, Oś Priorytetowej 9 –
„Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działanie 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna” Poddziałanie 9.3.1 –
„Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjny

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia:
Od dnia 2.9.2019 do dnia 10.9.2019 r., szkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego – w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru wszystkich maszyn i nie później
niż 20.12.2019 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Piece
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42340000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warsztaty Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych w Olsztynie al. M. J. Piłsudskiego 61, 10- 449 Olsztyn Bryła A

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę pieca oporowego oraz pieca do wypalania po malowaniu. Szczegółowy
opis obrabiarki został określony w załączniku nr 4 do SIWZ.
Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien:
1) być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano certyfikat na znak
bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią norma lub aprobatą
techniczna,
2) nadawać się do użytkowania, zgodnie z ich funkcja i przeznaczeniem, niezwłocznie po dostarczeniu.
W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rozpakowanie z opakowań,
rozładunek ze środka transportu oraz przetransportowanie (wprowadzenie) maszyn do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego – Użytkownika obiektu Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w
Olsztynie, a następnie ich montaż w budynku, a także usunięcie i zutylizowania wszelakich, powstałych w
wyniku tych czynności odpadów i nieczystości.
Uwaga: Do transportu maszyn do budynku może zajść potrzeba przygotowania tymczasowej pochylni – po
sprawdzeniu poziomu posadzek budynku i poziomu gruntu przy budynku.
Wszystkie maszyny muszą być:
1) fabrycznie nowe i najwyższej jakości, a ponadto zgodne z wszelkimi wymogami Zamawiającego, wolne od
wad technicznych i prawnych,
2) nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie wykorzystywane wcześniej przez innego
użytkownika – dotyczy to także wszystkich części składowych, wyposażenia, akcesoriów,
3) kompletne i do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup
dodatkowych elementów i akcesoriów,
4) dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
5) zgodne z ofertą, która będzie stanowiła integralna część umowy, charakteryzować się wszystkimi kryteriami i
parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
poprzez przebudowę i doposażenie budynku „A” warsztatów”, Nr RPWM.09.03.01-28-0001/17-00 Oś
Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działanie 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”
Poddziałanie 9.3.1 – „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia:
Do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia
przez Inżyniera Kontraktu o gotowości przyjęcia dostaw, co nastąpi nie wcześniej niż 20.8.2019 r.,
Szkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
wcześniej niż po dokonaniu odbioru wyposażenia

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Frezarki
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42340000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warsztaty Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych w Olsztynie al. M. J. Piłsudskiego 61, 10- 449 Olsztyn Bryła A

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę frezarek narzędziowych, frezarek pionowych, frezarek poziomych, oraz
frezarki obwiedniowej. Szczegółowy opis obrabiarki został określony w załączniku nr 4 do SIWZ.
Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien:
1) być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano certyfikat na znak
bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią norma lub aprobatą
techniczna,
2) nadawać się do użytkowania, zgodnie z ich funkcja i przeznaczeniem, niezwłocznie po dostarczeniu.
W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rozpakowanie z opakowań,
rozładunek ze środka transportu oraz przetransportowanie (wprowadzenie) maszyn do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego – Użytkownika obiektu Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w
Olsztynie, a następnie ich montaż w budynku, a także usunięcie i zutylizowania wszelakich, powstałych w
wyniku tych czynności odpadów i nieczystości.
Uwaga: Do transportu maszyn do budynku może zajść potrzeba przygotowania tymczasowej pochylni – po
sprawdzeniu poziomu posadzek budynku i poziomu gruntu przy budynku.
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Wszystkie maszyny muszą być:
1) fabrycznie nowe i najwyższej jakości, a ponadto zgodne z wszelkimi wymogami Zamawiającego, wolne od
wad technicznych i prawnych,
2) nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie wykorzystywane wcześniej przez innego
użytkownika – dotyczy to także wszystkich części składowych, wyposażenia, akcesoriów,
3) kompletne i do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup
dodatkowych elementów i akcesoriów,
4) dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
5) zgodne z ofertą, która będzie stanowiła integralna część umowy, charakteryzować się wszystkimi kryteriami i
parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie przedmiotu Zamówienia.
Wszystkie urządzenia i wyposażenie dydaktyczne (w ilości większej niż jedna sztuka/komplet) objęte
przedmiotem zamówienia muszą być tego samego typu i modelu.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
poprzez przebudowę i doposażenie budynku „A” warsztatów”, Nr RPWM.09.03.01-28-0001/17-00 Oś
Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działanie 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”
Poddziałanie 9.3.1 – „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia:
Do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia
przez Inżyniera Kontraktu o gotowości przyjęcia dostaw, co nastąpi nie wcześniej niż 20.8.2019 r.
Szkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
wcześniej niż po dokonaniu odbioru wyposażenia.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Maszyny do obróbki plastycznej i skrawania metalu
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Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
43800000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warsztaty Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych w Olsztynie al. M. J. Piłsudskiego 61, 10- 449 Olsztyn Bryła A

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę zgrzewarek do blachy i prętów stacjonarne, wytaczarkę, dłutownicę,
przemysłową tokarkę. Szczegółowy opis obrabiarki został określony w załączniku nr 4 do SIWZ.
Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien:
1) być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano certyfikat na znak
bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią norma lub aprobatą
techniczna,
2) nadawać się do użytkowania, zgodnie z ich funkcja i przeznaczeniem, niezwłocznie po dostarczeniu.
W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rozpakowanie z opakowań,
rozładunek ze środka transportu oraz przetransportowanie (wprowadzenie) maszyn do pomieszczeń
wskazanych przez Zamawiającego – Użytkownika obiektu Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w
Olsztynie, a następnie ich montaż w budynku, a także usunięcie i zutylizowania wszelakich, powstałych w
wyniku tych czynności odpadów i nieczystości.
Uwaga: Do transportu maszyn do budynku może zajść potrzeba przygotowania tymczasowej pochylni – po
sprawdzeniu poziomu posadzek budynku i poziomu gruntu przy budynku.
Wszystkie maszyny muszą być:
1) fabrycznie nowe i najwyższej jakości, a ponadto zgodne z wszelkimi wymogami Zamawiającego, wolne od
wad technicznych i prawnych,
2) nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie wykorzystywane wcześniej przez innego
użytkownika – dotyczy to także wszystkich części składowych, wyposażenia, akcesoriów,
3) kompletne i do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup
dodatkowych elementów i akcesoriów,
4) dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
5) zgodne z ofertą, która będzie stanowiła integralna część umowy, charakteryzować się wszystkimi kryteriami i
parametrami technicznymi przedstawionymi w Opisie przedmiotu Zamówienia.
Wszystkie urządzenia i wyposażenie dydaktyczne (w ilości większej niż jedna sztuka/komplet) objęte
przedmiotem zamówienia muszą być tego samego typu i modelu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisowej / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/09/2019
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
poprzez przebudowę i doposażenie budynku „A” warsztatów”, Nr RPWM.09.03.01-28-0001/17-00 Oś
Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działanie 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”
Poddziałanie 9.3.1 – „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia:
Do dnia 25.10.2019 r., z zastrzeżeniem, że dostawa rozpocznie się w terminie 14 dni od daty powiadomienia
przez Inżyniera Kontraktu o gotowości przyjęcia dostaw, co nastąpi nie wcześniej niż 20.8.2019 r.
Szkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
wcześniej niż po dokonaniu odbioru wyposażenia.

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.
3. Dodatkowo na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.z
2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z
późn.zm.);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007
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r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798) złożyli odrębne oferty, chyba że
wykażą,że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również Formularze Cenowe odpowiednie dla
poszczególnych części zamówienia - wg wzoru stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
5. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenia w Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „JEDZ”.
6. Wraz z ofertą należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie
niż w pieniądzu (szczegółowe wymagania w zakresie formy i sposobu złożenia dokumentu gwarancji lub
poręczenia określone zostały w rozdz. XVIII SIWZ).
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć
dokument w formie oryginału ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ i ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej następujące oświadczenia lub dokumenty aktualne na dzień
ich złożenia:
1.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca złożył:
1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne maszyn/urządzeń oferowanych przez Wykonawcę w tych częściach
zamówienia, na które został złożona oferta.
Ciąg dalszy poniżej.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane w części zamówienia, na które została złożona
oferta urządzenia posiadają dokumentację rozruchowo-techniczną (DTR) wynikającą z postanowień dyrektywy
2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.5.2006 roku lub dokumentację równoważną w tym
zakresie zawierającą m.in.: charakterystykę i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia,
schematy, instrukcje, normatywy remontowe, wykaz części zamiennych i zapasowych, wykaz posiadanego
wyposażenia, wykaz rysunków.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpis 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. 5 pkt. 1 ustawy;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
W całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub potwierdzające zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
O których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z
późn. zm.);
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt. 2, Wykonawca składa dokumenty określone w Rozdz. VII ust. 3-5 SIWZ.
Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, powyższe dokumenty i oświadczenia sporządza się, pod rygorem
nieważności, wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.
3. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy określa wzór umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, iż wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą
w PLN.
5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 7 % całkowitej ceny /brutto/ podanej w ofercie, na tę część
zamówienia, na którą składana jest oferta. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w części 2 zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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Procedura otwarta
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2019
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/06/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Zamówień Publicznych, Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, w pok. 402, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Komisja Przetargowa powołana przez Prezydenta Olsztyna na sprzęcie Zamawiającego z dostępem do sieci
teleinformatycznej.
2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.
3. Elektroniczne otwarcie ofert jest jawne.

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002
r.oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650) za
poŚrednictwem:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@olsztyn.eu
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3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Rejestracja i korzystanie z ePUAP-u jest bezpłatna. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy:
a) formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty,
b) formularz do komunikacji.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany,wycofania oferty oraz do komunikacji nie powinien przekraczać 100 MB. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Instrukcji korzystania z
miniPortalu, która dostępna jest pod adresem: http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/17727/,
4. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
1) Część - 1 250,00 PLN,
2) Część 2 - 500,00 PLN,
3) Część 3 - 13 800,00 PLN,
4) Część 4 - 5 900,00 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. Klauzule
RODO zawarte są w SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
u. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp:
odwołanie i skarga do Sądu.
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 Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Terminy na wniesienie odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
u. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2019
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