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Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
PL-Warszawa: Awaryjne urządzenia energetyczne
2009/S 172-248465
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Departament Administracyjny MON, al. Niepodległości 218, Do wiadomości Małgorzata Kucharska,
PL-00-911 Warszawa. Tel. +48 226840086. E-mail mkucharska@mon.gov.pl. Faks +48 226840642.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.biuletyn.mon.gov.pl.
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje

i

dokumenty

dodatkowe

(w

tym

dokumenty

dotyczące

dialogu

konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) moŜna uzyskać pod adresem: jak
podano wyŜej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać na adres:
jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIAŁALNOŚCI:
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne.
Obrona.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i montaŜ „zespołu prądotwórczego ” kontenerowego o mocy nie niŜszej niŜ 1000 KVA w
kompleksie nr 3637 Warszawa, ul. Rakowiecka 4a. Nr sprawy: 45/ZP/09.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub
świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Warszawa.
Kod NUTS: PL127 .
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŜ „zespołu prądotwórczego” kontenerowego o mocy
nie niŜszej niŜ 1000 KVA, zatankowanego do pełna w kompleksie nr 3637 Warszawa, ul. Rakowiecka
4a, wraz z podłączeniem do istniejącego systemu energetycznego – w miejsce agregatu wcześniej
zamontowanego i aktualnie pracującego – 500 KVA. Zdemontowany agregat 500 KVA naleŜy
zmagazynować w kompleksie przy ul. Klonowej 1.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31682530.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Tak.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 800 000,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3)
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CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w dniach: 21 (od udzielenia zmówienia).
SEKCJA

III:

INFORMACJE

O

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

I

TECHNICZNYM
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Wymagane wadia i gwarancje:
ZłoŜona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 PLN (szesnaście tysięcy
złotych).
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie
zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie i wykaŜą, ze wykonali w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) zakończoną dostawę odpowiadającą
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez dostawę odpowiadającą rodzajowi zamówienia
Zamawiający rozumie dostawę i montaŜ „zespołu prądotwórczego” kontenerowego o mocy nie niŜszej
niŜ 1000 KVA/800 KW) o wartości nie mniejszej niŜ: 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta
tysięcy);
4). dysponują co najmniej jednym kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z udokumentowaną i
aktualną przynaleŜnością do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa;
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
rozumianej jako posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 400 000,00
PLN (słownie złotych: czterysta tysięcy).
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V
SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki Wykonawca
spełnił.
3. Niespełnienie chociaŜby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący
wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (spośród siebie) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
III.1.1)
III.1) 2.W celu potwierdzenia wymagań stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca składa nw.
oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeŜeli
III.1.3) odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej –
III.1.4) wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
4) umowa spółki cywilnej, jeŜeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej (w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
5) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu
podatków i opłat lub uzyskanie zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
6) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego brak zaległości w uiszczaniu opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub uzyskanie zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego –
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
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III.2.2)
III.2.3) 7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜnego zaświadczenia właściwego
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9,
wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
9) wykazu wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie;
10) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia (w szczególności w zakresie, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 4), a
takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami stwierdzającymi, Ŝe osoby
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
11) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę), Uwaga: z informacji winna wynikać konkretna kwota w złotych.
3. Ponadto do oferty naleŜy dołączyć:
1) specyfikacja techniczna urządzenia.
2) deklarację zgodności WE potwierdzające spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych
na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z dnia 30.12.2005r.) w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
3) dokumentację techniczno-ruchową agregatu,
4) dokument potwierdzający parametry zbiornika bezciśnieniowego,
5) dokumentację techniczno - eksploatacjną dla instalacji gaszenia,
6) karta katalogowa zespołu prądotwórczego oraz osobno karta katalogowa silnika i prądnicy w
języku polskim,
7) certyfikat wydany przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciw PoŜarowej na aerozolowy
generator gaśniczy aktywowany impulsem elektrycznym pochodzącym z konwencjonalnego systemu
wykrywania i aktywacji.
8) informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
nazwy proponowanych podwykonawców (w przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot
zamówienia z udziałem podwykonawców).
9) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
10) kosztorys ofertowy – na fundament pod agregat, sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie
udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy.
Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one
być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8.6.1993 r., poz. 211 z późn.
zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając
ofertę, iŜ nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeŜenie
Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie
ujawniona na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje
zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia rozumianej jako posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości 400 000,00 PLN (słownie złotych: czterysta tysięcy). Uwaga: z informacji
winna wynikać konkretna kwota w złotych.
Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 1).posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie i wykaŜą, ze wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej:
1 (jedną) zakończoną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez
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IV.2.1)
IV.3.4)
III.3.1)
III.3.2)
III.2.4)
IV.3.7)
IV.1.1)
IV.3.2)
IV.3.3)
IV.3.8)
IV.1.3) dostawę odpowiadającą rodzajowi zamówienia Zamawiający rozumie dostawę i montaŜ „zespołu
IV.3.5)
prądotwórczego” kontenerowego o mocy nie niŜszej niŜ 1000 KVA/800 KW) o wartości nie mniejszej
niŜ: 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy);
2).dysponują co najmniej jednym kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z udokumentowaną i
aktualną przynaleŜnością do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa.
Zamówienia zastrzeŜone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału:
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Kryteria udzielenia zamówienia:
NajniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
45/ZP/09.
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
14.10.2009 - 11:00.
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
Warunki otwarcia ofert:
Data: 14.10.2009 - 12:00.
Miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Administracyjny Al. Niepodległości 218, 00911 Warszawa, pok 717.
Osoby upowaŜnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający przewiduje wizję lokalną:
W dniu 9.9.2009 r. o godz. 11:00 (termin pierwotny) oraz 10.9.2009 r. o godz. 11:00 (termin
dodatkowy).
Miejsce spotkania: ul. Rakowiecka 4A w Warszawie przed biurem przepustek. Zainteresowane firmy
zgłaszają zamiar udziału w wizji na faks nr +48 226874189 na adres:
Dyrektor Departamentu Administracyjnego MON, 00-909 Warszawa, Al. Niepodległości 218 z
dopiskiem: „Dotyczy wizji lokalnej na dostawę i montaŜu zespołu prądotwórczego”w terminie nie
później niŜ 8.9.2009 r.Przybyłe osoby winne posiadać ze sobą dowód toŜsamości ze zdjęciem.
2. Terminy realizacji: 21 dni roboczych od daty podpisania umowy (z terminem realizacji max do
29.12.br.).
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)
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VI.4.1)
VI.4.2)
VI.5) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel.
+48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.
Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu
w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia
protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.
VI.4.3) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel.
+48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
3.9.2009.
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