Warszawa: Usługa przegl du, konserwacji i napraw maszyn
introligatorskich (4 cz ci) ZP_4_2012
Numer ogłoszenia: 22067 - 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowi zkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej , ul. Stefana Banacha 2, 00-909
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6824-913, faks 22 6824559.
•

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.wceo.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Usługa przegl du, konserwacji i
napraw maszyn introligatorskich (4 cz

ci) ZP_4_2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa przegl dów, konserwacji, napraw nast puj cych maszyn introligatorskich w
podziale na 4 cz
cz

ci: cz

I: Usługa przegl du, konserwacji i napraw maszyny DUPLO DBM-250.

II: Usługa przegl du, konserwacji i napraw maszyny do oprawy bezszyciowej BB-3000. cz

III: Usługa przegl du, konserwacji i napraw maszyn do bigowania i laminowania. cz

IV: Usługa

przegl du, konserwacji i napraw ró nych maszyn introligatorskich. 1. Wykaz maszyn cz

ci I: a)

Maszyna DUPLO DBM-250 2XDC10000S rok produkcji 1998; 3 usługi w ci gu roku 2. Wykaz
maszyn cz

ci II: a) maszyna do oprawy bezszyciowej BB-300 BOURGO-BINDER rok produkcji

1997. 3 usługi w ci gu roku 3. Wykaz maszyn cz

ci III: a) maszyna do bigowania i perforowania

BACCIOTTINI PIT STOP AF Speer Nr 2037; rok produkcji 2010; b) maszyna do laminowania

automatycznego z roli do formatu AB-2 SYNERGY SMART Nr 2356 LAMINATOR TECNOMAC
SMART 50 rok produkcji 2010. 2 usługi w ci gu roku 4. Wykaz maszyn cz

ci IV: a) Krajarka do

ci cia papieru MAXIMA MS-80; rok produkcji 1986; b) Krajarka do ci cia papieru MAXIMA MS-80;
rok produkcji 1987; c) Maszyna do falcowania BSA 5045; rok produkcji 1988; d) Maszyna do szycia
drutem ZD-2A; rok produkcji 1982; e) (Zszywarka) maszyna do szycia drutem ZD-20; rok produkcji
1993; f) Maszyna introligatorska do szycia drutem ZD-2D; rok produkcji 1994; g) (Zszywarka)
maszyna do szycia drutem ZD-20; rok produkcji 1993; h) Prasa hydrauliczna introligatorska typ
PHI-210. rok produkcji 1971; i) Urz dzenie do wi zania w cyklu r cznym TZ_3; rok produkcji 2001.
3 usługi w ci gu roku 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zał czniku nr 1 do SIWZ. 4.
Szczegółowe warunki realizacji usługi zostały opisane we Wzorze umowy - zał cznik nr 4 do SIWZ.
2. Istnieje mo liwo

oceny stanu technicznego maszyn i urz dze w siedzibie Zamawiaj cego w

terminie do dnia zło enia ofert. CPV 50313000-2 Konserwacje i naprawa maszyn reprograficznych..
II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupełniaj cych: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 50.31.13.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza si zło enie oferty cz

ciowej: tak, liczba cz

ci: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza si zło enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nakładaj obowi zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiaj cy

da zło enia wraz z ofert o wiadczenia o spełnianiu warunków

udziału w post powaniu (zał. nr 2 do SIWZ),
•

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiaj cy

da zło enia wraz z ofert o wiadczenia o spełnianiu warunków

udziału w post powaniu (zał. nr 2 do SIWZ), wykaz wykonanej, co najmniej 1 usługi
odpowiadaj cej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dla cz
przegl d, konserwacja, naprawa maszyny DUPLO, dla cz
naprawa maszyny BOURGO-BINDER dla cz
maszyny BACCIOTTINI i SYNERGY dla cz

ci II przegl d, konserwacja,

ci III przegl d, konserwacja, naprawa
ci IV przegl d, konserwacja, naprawa

maszyn introligatorskich o warto ci minimalnej brutto, odpowiednio dla: dla cz
złotych, dla cz

ci II 4000 złotych dla cz

ci I

ci III 5000 złotych dla cz

ci I 4000

ci IV 20000 złotych

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto ci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zał czeniem dokumentów
potwierdzaj cych, e te usługa/i została/y wykonane nale ycie - wykaz powinien zosta
przygotowany na formularzu okre lonym w zał czniku nr 5 do SIWZ
•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiaj cy

da zło enia wraz z ofert o wiadczenia o spełnianiu warunków

udziału w post powaniu (zał. nr 2 do SIWZ), dla cz

ci I. II, III Wykonawca musi posiada

status partnera serwisowego producenta sprz tu; dla cz

ci IV nie okre la si tego

wymogu.
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiaj cy

da zło enia wraz z ofert o wiadczenia o spełnianiu warunków

udziału w post powaniu (zał. nr 2 do SIWZ),
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiaj cy

da zło enia wraz z ofert o wiadczenia o spełnianiu warunków

udziału w post powaniu (zał. nr 2 do SIWZ),
III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w
post powaniu, nale y przedło y :

•

wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub ci głych równie
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezb dnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i do wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu, a
je eli okres prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
warto ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zał czeniem dokumentu
potwierdzaj cego, e te dostawy lub usługi zostały wykonane lub s

wykonywane

nale ycie
•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nale y przedło y :
•

o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni

6 miesi cy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj cy, e:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci - wystawiony nie wcze niej
ni

6 miesi cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
dla cz

ci I, II, III dokument potwierdzaj cy posiadanie statusu autoryzowanego partnera

serwisowego wystawiony przez uprawniony podmiot (dla cz
BOURGO-BINDER, dla cz

ci I przez DUPLO, dla cz

ci II

ci III przez BACCIOTTINI i SYNERGY)

III.7) Czy ogranicza si mo liwo

ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre lenie warunków zmian
1. Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach okre lonych w projekcie umowy (zał cznik nr 4 do SIWZ). 2.
Zamawiaj cy, w sytuacji uzasadnionej zmian przepisów prawa, wyst pieniem okoliczno ci
niespowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy,
nieotrzymania przez Zamawiaj cego rodków finansowych, koniecznych do realizacji niniejszej
umowy lub innych okoliczno ci, przewiduje mo liwo

istotnych zmian postanowie zawartej

umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy; b) zmiany terminu wykonania umowy; c) zmiany osób i
podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; d) zmiany
warunków płatno ci. 3. Zmiana umowy, z wyj tkiem zmiany dotycz cej osób realizuj cych umow ,
musi by dokonana za porozumieniem stron w formie pisemnego aneksu. 4. Wszelkie zmiany
wprowadzone do umowy z naruszeniem pkt 3 niniejszego rozdziału nie b d wi

ce dla adnej ze

stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http:// www.wceo.wp.mil.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem: WOJSKOWE
CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ, pok 15a ul. Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa 60.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu lub ofert:
03.02.2012 godzina 09:30, miejsce: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ,
Kancelaria Jawna pok. 313 ul. Stefana Banacha 2 00-909 Warszawa 60.
IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz

niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by przeznaczone na
sfinansowanie cało ci lub cz

ci zamówienia: nie

ZAŁ CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ CE OFERT CZ
CZ

Nr: 1 NAZWA: cz

CIOWYCH

I: Usługa przegl du, konserwacji i napraw maszyny DUPLO DBM-

250..
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ci lub zakresu zamówienia: 1. Wykaz maszyn cz

ci

I: a) Maszyna DUPLO DBM-250 2XDC10000S rok produkcji 1998; 3 usługi w ci gu roku.
•

2) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 50.31.30.00-2.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako czenie: 20.12.2012.

•

4) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

CZ

Nr: 2 NAZWA: cz

II: Usługa przegl du, konserwacji i napraw maszyny do oprawy

bezszyciowej BB-3000.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ci lub zakresu zamówienia: 2. Wykaz maszyn cz

ci

II: a) maszyna do oprawy bezszyciowej BB-300 BOURGO-BINDER rok produkcji 1997. 3
usługi w ci gu roku.
•

2) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 50.31.30.00-2.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako czenie: 20.12.2012.

•

4) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

CZ

Nr: 3 NAZWA: cz

III: Usługa przegl du, konserwacji i napraw maszyn do bigowania i

laminowania..
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ci lub zakresu zamówienia: 3. Wykaz maszyn cz
III: a) maszyna do bigowania i perforowania BACCIOTTINI PIT STOP AF Speer Nr 2037; rok
produkcji 2010; b) maszyna do laminowania automatycznego z roli do formatu AB-2
SYNERGY SMART Nr 2356 LAMINATOR TECNOMAC SMART 50 rok produkcji 2010. 2
usługi w ci gu roku.

•

2) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 50.31.30.00-2.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako czenie: 20.12.2012.

•

4) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

CZ

Nr: 4 NAZWA: cz

introligatorskich.

IV: Usługa przegl du, konserwacji i napraw ró nych maszyn

ci

•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ci lub zakresu zamówienia: 4. Wykaz maszyn cz
IV: a) Krajarka do ci cia papieru MAXIMA MS-80; rok produkcji 1986; b) Krajarka do ci cia
papieru MAXIMA MS-80; rok produkcji 1987; c) Maszyna do falcowania BSA 5045; rok
produkcji 1988; d) Maszyna do szycia drutem ZD-2A; rok produkcji 1982; e) (Zszywarka)
maszyna do szycia drutem ZD-20; rok produkcji 1993; f) Maszyna introligatorska do szycia
drutem ZD-2D; rok produkcji 1994; g) (Zszywarka) maszyna do szycia drutem ZD-20; rok
produkcji 1993; h) Prasa hydrauliczna introligatorska typ PHI-210. rok produkcji 1971; i)
Urz dzenie do wi zania w cyklu r cznym TZ/3; rok produkcji 2001. 3 usługi w ci gu roku.

•

2) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 50.31.30.00-2.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako czenie: 20.12.2012.

•

4) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

ci

