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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

IZ/IE-370-64/2017/ES

ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Gdańsk

80-804

Polska

Osoba do kontaktów: Anna Gotzek-Bałdowska

Tel.: +48 583261888

E-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl

Faks: +48 583261889

Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.gdansk.rzgw.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gdansk.rzgw.gov.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

następujący adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. Rogaczewskiego 9/19

Gdańsk

80-804

Polska

E-mail: anna.gotzek-baldowska@gdansk.rzgw.gov.pl

Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdansk.rzgw.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1) Nazwa:

Wykonanie elementów zapasowych maszyn i urządzeń pochylni Kanału

Elbląskiego.

Numer referencyjny: IZ/IE-370-64/2017/ES

II.1.2) Główny kod CPV

14622000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Wykonanie elementów zapasowych maszyn i urządzeń pochylni Kanału

Elbląskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ.

Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznał się z miejscem

realizacji usługi poprzez dokonanie wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne

wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

42141300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

Wykonanie elementów zapasowych maszyn i urządzeń pochylni Kanału

Elbląskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ.

Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznał się z miejscem

realizacji usługi poprzez dokonanie wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne

wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Koniec: 30/11/2018

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 ustawy Pzp
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące

kryterium:

C Cena – waga 60 %.

D Doświadczenie Kierownika Zespołu – waga 20 %.

T Termin – waga 20 %.

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:

Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada aktualne uprawnienia

Transportowego Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a. ustawy z dnia

21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040 j.t.) jako zakładu

uprawnionego do napraw (modernizacji, wytwarzania) urządzeń technicznych oraz

materiałów i elementów wyciągów statków.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o

którym mowa, jeżeli wykaże, że.

Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert,

A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie

wykonawcy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Część

II SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Podstawowy termin składania ofert (40 dni) uniemożliwia realizację usługi w

założonych terminach przez Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu

wystąpiła pilna potrzeba realizacji usługi ze względu, iż wszystkie objęte

zamówieniem „stare” elementy maszyn.

I urządzeń muszą zostać:

Pomierzone przez Wykonawcę w celu narysowania rysunków wykonawczych,
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Znaleźć się z powrotem na terenie pochylni najpóźniej dnia 28.3.2018 r. ze

względu.

Na przygotowanie przez obsługę pochylń urządzeń wyciągu statków do sezonu

żeglugowego w 2018 r.

Zwyczajowo termin rozpoczęcia sezonu żeglugowego oznaczony jest najpóźniej

na dzień 01.05 i trwa do końca września. Przed sezonem niezbędne jest jeszcze

przeprowadzenie konserwacji maszyn, prób wewnętrznych, a także

eksploatacyjnych w obecności Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.

Zachodzi zatem pilna potrzeba rozpoczęcia skróconej procedury przetargowej,

Aby Wykonawca był w stanie zwrócić, pobrane do pomiarów „stare” elementy

maszyn.

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: nie

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: 28/12/2017

Czas lokalny: 10:00

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: 25/02/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 28/12/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.

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:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert,

w wysokości:

15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN 00/100).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez

zamawiającego

W ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z art. 22 ust. 1a i ust 1b pkt 3 ustawy Pzp.

1.nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust 1

ustawy Pzp.

2.Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

a) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp tj. w stosunku do którego otwarto
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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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,

1259, 1513, 1830 i 1844) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.

poz. 615);

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp tj. wobec którego wydano

ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie

niższą niż 3000 PLN;

c) na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8) ustawy Pzp tj. 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, 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.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp 1. W celu

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw

wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI Zamawiający żąda od Wykonawcy by

dołączył do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia, zwany dalej jednolity dokument. Informacje zawarte w jednolitym

dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W jednolitym

dokumencie w Części IV: Kryterium Kwalifikacji wykonawca może ograniczyć się

do wypełnienia sekcji α poprzez złożenie ogólnego oświadczenia. Ponadto

wykonawca nie jest zobowiązany wypełniać Części V.

1.Wersja elektroniczna jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases

/espd/filter?lang=pl. Dokument zostanie aktywowany po udzieleniu odpowiedzi

na pytania wstępne i załadowaniu JEDZ_xml stanowiącego załącznik nr 1 do IDW.

2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt

23 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Polska
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Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Polska

Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/12/2017
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