Znak sprawy: ZUO/101/020/2018

03.10.2018 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości zamówienia poniżej kwot,
o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych1 pn.: wykonanie
rocznego przeglądu okresowego branży technologicznej w Zakładzie Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie w 2018 roku- część 3 Technologia (po
unieważnieniu).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia sektorowego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej Nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
krajowy numer identyfikacyjny 32095949100000
ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin
woj. zachodniopomorskie, państwo Polska
tel. 91 50 66 200
email: przetargi@zuo.szczecin.pl
Adres strony internetowej: www.zuo.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL) http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Zamawiający wymaga wniesienia oferty w formie pisemnej
Adres: ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, pok. 301

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dalej:
„ustawa Pzp”.
1
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie rocznego przeglądu
okresowego branży technologicznej w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
w Szczecinie w 2018 roku- część 3 Technologia ( po unieważnieniu).
Numer referencyjny: ZUO/101/020/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: USŁUGA
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie dotyczy
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego przeglądu okresowego branży
technologicznej w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie w
2018 roku- część 3 Technologia ( po unieważnieniu).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
II.5) kod CPV:
50410000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i
kontrolnej
50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających,
pojemników metalowych i maszyn
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
II.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
1. Zamawiający przewiduje realizację przeglądu w terminie od 15 października 2018 r. do 29
października 2018 r.
2. Wykonawca

jest

zobowiązany

wykonać

czynności

zgodnie

z

harmonogramem

stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ.
3. Harmonogram ma charakter wiążący dla Wykonawcy, chyba, że zostanie zmieniony przez
Zmawiającego w toku realizacji przeglądu. Wykonawca zostanie poinformowany
o wszystkich wprowadzonych zmianach.
SEKCJA

III:

INFORMACJE

O

CHARAKTERZE

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Osoby dokonujące montażu lub demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów
roboczych muszą posiadać wymagane uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych. Dz. U.2001 nr 118 poz. 1263 ze zm.).
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu,
wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.
Wykonawca musi potwierdzić, że dysponuje odpowiednią ilością osób, niezbędną do
wykonania zamówienia, posiadających ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru grupa 1 i/lub
na stanowisku eksploatacji grupa 1 i/lub grupa 2, w zakresie odpowiednim do wykonywanych
prac i części na którą Wykonawca składa ofertę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz.U.2003.129.1184 ze zm.)
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu,
wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali przynajmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu prac
przeglądowych/inspekcyjnych kotłów energetycznych o mocy nie mniejszej niż 10 MW, lub
doświadczenie w budowie kotłów energetycznych o mocy nie mniejszej niż 10 MW.
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza aby określone wyżej doświadczenie uzyskane było w
ramach jednej, lub więcej niż jednej usługi, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, iż w
ramach takiej usługi/usług realizowane były wszystkie zakres prac określone powyżej.
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W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu,
wykonawca dołącza do oferty aktualny na dzień składania ofert wykaz usług wykonanych
wraz z podaniem ich 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.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) 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 Pzp.
III.2.2) Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę/wykonawców:
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 maja 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 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844).
2)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

3)

którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.2.3) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
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III.3)

WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

SKŁADANYCH

PRZEZ

WYKONAWCĘ

W

CELU

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
III.3.1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu Tak (odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do SIWZ)
III.3.2) W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa
w rozdziale V SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdziale VI SIWZ zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą
następujących dokumentów:
1)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a.

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

2)

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek dot. zdolności technicznej lub
zawodowej, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert wykaz
usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich 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.3.3) DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERĄ:
a)

Formularz oferty.

b)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

c)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

d)

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.

e)

Wykaz wykonanych usług wraz z dowodami.
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f)

Oryginał pełnomocnictwa.

g)

Informacja i oświadczenie dotyczące RODO (w formularzu ofertowym).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS: IV.1.1) Do niniejszego postępowania zastosowanie mają zasady zawarte w
Regulaminie udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o.
(zwany dalej: Regulaminem) opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne_narzedna/regulamin_udzielania_zamowien/
IV.1.2)

Do

czynności

podejmowanych

przez

zamawiającego

i

wykonawców

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego, Regulaminu i niniejszej SIWZ.
IV.1.3) Wartość zamówienia sektorowego jest poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8
ustawy Pzp w odniesieniu do dostaw i usług, tj. 443.000 euro.
IV.1.4) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.5) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy
IV.1.6) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena

100,00

IV.2.2) Zastosowanie procedury uproszczonej:
UWAGA – Zamawiający może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IV.3) ZMIANA UMOWY: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian
postanowień umowy na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Termin składania i otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Ofertę

należy

złożyć

w

siedzibie

Zamawiającego

przy

ul.

Logistyczna

w Szczecinie, pok. nr 301 (sekretariat) w terminie do dnia 10.10.2018 r., do godz. 14:00

22
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Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistycznej 22
w Szczecinie, pok. nr 201 (sala konferencyjna) w dniu 10.10.2018 r., o godz. 14:15.
IV.4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

