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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178824-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Medynia Głogowska: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
2016/S 100-178824
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
PPUIH CIS Sp. z o.o.
Pogwizdów 155
37-126 Medynia Głogowska
POLSKA
Adresy internetowe:
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.pianka.cis.com.pl/pl/zapytania
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: sp. z o.o.

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa oraz montaż instalacji do transportowania, magazynowania oraz obróbki pianki wraz z budową
magazynu długiego bloku.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Dostawa i montaż instalacji do transportowania, magazynowania oraz obróbki długiego bloku pianki
poliuretanowej wraz z systemem automatycznego sterowania i kontroli.
2. Budowa magazynu długiego bloku tj.:
a) budowa budynku magazynowego;
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b) przebudowa sieci gazowej;
c) przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych;
d) budowa odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej;
e) przebudowa instalacji hydrantu pożarowego HP80.
na nieruchomościach nr dz. 740/13, 740/15, 740/16, 740/17, 740/23, 740/25, 740/27, 748, 755/1 w
Pogwizdowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje następująca dokumentacja tj. załącznik nr 5 –
Szczegółowy opis zamówienia – zakup i montaż instalacji do transportowania, magazynowania oraz obróbki
długiego bloku pianki poliuretanowej wraz z systemem automatycznego sterowania i kontroli, załącznik nr 6 –
Projekty budowlane, załącznik nr 7 – Przedmiar robót, załącznik nr 8 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robót budynku magazynowego w Pogwizdowie.
W/w załączniki są dostępne do pobrania, w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.pianka.cis.com.pl/pl/zapytania
Po zakończeniu realizacji prac Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić kosztorys powykonawczy.
Użyte w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń itp. określają parametry techniczne wymagane przez
Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne (lecz nie gorsze) do opisywanych
przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, pod warunkiem że będą one spełniać parametry
techniczne wymagane przez Zamawiającego.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42900000, 48000000, 45000000, 45223210, 45330000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 11.7.2016. Zakończenie 31.3.2017

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250 000 PLN ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w
Banku – Citi Handlowy, nr konta bankowego: 60 1030 1250 0000 0000 8988 8007.
5. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Dostawa oraz montaż instalacji do transportowania,
magazynowania oraz obróbki pianki wraz z budową magazynu długiego bloku”.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lecz w
osobnej zewnętrznej kopercie podpisanej „Wadium – Dostawa oraz montaż instalacji do transportowania,
magazynowania oraz obróbki pianki wraz z budową magazynu długiego bloku”.
8. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich
Zamawiający może je zatrzymać, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy;
poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w
sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres
zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
9. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować
będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy;
11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
14. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wykluczy z udziału
w postępowaniu wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
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3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wskazanych
w pkt VI 3 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).
Uwaga!
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym oraz zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w VI zapytania, polega na zasobach
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający wymaga
od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VII. 3
zapytania.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt VII. 3. Zapytania – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wymagania dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca winien wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę min. 5 000 000 PLN.
W celu wykazania że wykonawca spełnia warunek wskazany w pkt VI 2 jest zobowiązany przedłożyć
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wymagania dotyczące doświadczenia wykonawcy:
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Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie co najmniej 2 dostawy, o wartości co najmniej
1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych) każda, systemów umożliwiających monitorowanie i
zarządzanie procesami produkcji, przemieszczania i magazynowania elementów wytworzonych w ramach
procesu produkcyjnego.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada doświadczenie w zakresie opisanym w pkt. VI 1 wykonawca jest
zobowiązany przedłożyć wykaz dostaw (załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia) wraz z referencjami lub
poświadczeniami należytego ich wykonania.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 75
2. Oferowany okres rękojmi. Waga 10
3. Czas usunięcia awarii, usterki, wady. Waga 10
4. Czas reakcji na awarię instalacji. Waga 5

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.7.2016 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 4.7.2016 - 12:05
Miejscowość:
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PPUIH CIS Sp. z o. o., Pogwizdów 155, 37-126 Medynia Głogowska (sekretariat) z dopiskiem: Oferta na
zadanie pn. „Dostawa oraz montaż instalacji do transportowania, magazynowania oraz obróbki pianki wraz z
budową magazynu długiego bloku”.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie jest realizowane w ramach
projektu pn. „Wzrost konkurencyjności PPUiH CIS Sp. z o.o. poprzez uruchomienie produkcji nowych typów
pianek poliuretanowych”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Typ: Rozwój MŚP.

VI.3)

Informacje dodatkowe
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zamówień uzupełniających.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.5.2016
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