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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11176-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Meble
2019/S 007-011176

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Jana z Kolna 8b
Gdynia
81-301
Polska
Tel.:  +48 261266042
E-mail: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl 
Faks:  +48 261266240
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzigdynia.wp.mil.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.rzigdynia.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia warsztatów oraz narzędzi elektryczno-mechanicznych dla KTO Rosomak - Jednostka
Wojskowa w m. Czarne (zadanie nr 13646).
Numer referencyjny: 26/IV/2018

II.1.2) Główny kod CPV
39100000

mailto:rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
www.rzigdynia.wp.mil.pl
http://www.rzigdynia.wp.mil.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w:
1) formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ,
2) wykazie wyposażenia - załącznik nr 12 do SIWZ,
3) zestawieniu urządzeń o wymaganych parametrach - załącznik nr 13 do SIWZ,
4) opisie zestawu narzędziowego stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ,
5) specyfiki urządzenia – tokarka uniwersalna - załącznik nr 15 do SIWZ,
6) zestawieniu urządzeń spełniających wymagania Zamawiającego – stół serwisowy i zestaw kowalski -
załącznik nr 16 do SIWZ,
7) specyfikacji technicznej część 1 z 2 – karty katalogowe wyposażenia - załącznik nr 17 do SIWZ,
8) specyfikacji technicznej – część 2 z 2 – karty katalogowe wyposażenia - załącznik nr 18 do SIWZ.

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
39515100
39157000
44191300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
52 Batalion Remontowy - Jednostka Wojskowa w m. Czarne.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w:
1) formularzu cenowym - załącznik nr 2 do SIWZ,
2) wykazie wyposażenia - załącznik nr 12 do SIWZ,
3) zestawieniu urządzeń o wymaganych parametrach - załącznik nr 13 do SIWZ,
4) opisie zestawu narzędziowego stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ,
5) specyfiki urządzenia – tokarka uniwersalna - załącznik nr 15 do SIWZ,
6) zestawieniu urządzeń spełniających wymagania Zamawiającego – stół serwisowy i zestaw kowalski -
załącznik nr 16 do SIWZ,
7) specyfikacji technicznej część 1 z 2 – karty katalogowe wyposażenia - załącznik nr 17 do SIWZ,
8) specyfikacji technicznej – część 2 z 2 – karty katalogowe wyposażenia - załącznik nr 18 do SIWZ
Zamawiający przeprowadzi procedurę w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na okres od 24 miesięcy do 36
miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego dostawy.
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Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert i zostanie ustalony na podstawie złożonej oferty (za
wyłączeniem poz. nr 93 i nr 94 Wykazu wyposażenia - zestawy narzędzi dla elektryka i mechanika - wymagana
jest wieczystą gwarancję producenta).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji % (od 0 do 12 miesięcy) – za wyjątkiem narzędzi dla
elektryka i mechanika poz. nr 93 i nr 94 Wykazu wyposażenia - wieczystą gwarancję producenta / Waga: 20 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania zamówienia (od 0 do 30 dni) / Waga: 20 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się
będzie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej
Działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN - posiadają
środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 PLN;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów tj.:
— dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 100 000,00 PLN,

https://miniportal
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— informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00
PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przez upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę
wyposażenia warsztatów oraz narzędzi elektryczno–mechanicznych, tożsamej z przedmiotem zamówienia, o
wartości co najmniej 300 000,00 PLN brutto;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów tj.:
Wykazu wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy wyposażenia warsztatów oraz
narzędzi elektryczno–mechanicznych, tożsamej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 300 000,00
PLN brutto wraz z podaniem przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu na rzecz którego ta dostawa
została wykonana;
Dowodu określającego czy ta dostawa została wykonana należycie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie Wykonawcy,
że dostawa ta została wykonana w sposób należyty. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodu, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do dostawy wykonanej na rzecz Zamawiającego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
W celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie (zgodne z treścią załącznika nr 7 do SIWZ), w którym Wykonawca oświadcza, że oferowane
wyroby:
a) będą dostarczone zgodne z wymaganiami Zamawiającego
b) maszyny i elektronarzędzia będą oznakowane znakiem CE oraz:
— posiadają deklarację zgodności wystawioną przez producenta
— posiadają instrukcję obsługi w języku polskim
— posiadają informację producenta, że urządzenia są dopuszczone do pracy ciągłej przemysłowej.
c) wszystkie regały (z wyjątkiem Regału podstawowego ph ESD w poz. 166) posiadają atesty nośności
potwierdzające zgodność ze specyfikacją;
d) poz. nr 93 i nr 94 Wykazu wyposażenia -zestawy narzędzi dla elektryka i mechanika –posiadają wieczystą
gwarancję producenta;
e) będą oznakowane kodem kreskowym

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W związku z planowanym odbiorem końcowym całej infrastruktury budowlanej na dzień 31.1.2019 r.,
koniecznością szybkiego zagospodarowania stanowisk pracy, rozpoczęcia działalności w zakresie mniejszych
napraw po wyposażeniu stanowisk w meble i wyposażenie warsztatowe, logistycznego rozplanowania
wyposażenia warsztatu do czasu dostawy wyposażenia specjalistycznego, koniecznością prowadzenia szkoleń
do wyposażenia sali audi w meble i stosowny sprzęt, koniecznością prowadzenia szkoleń na dostarczonym
sprzęcie warsztatowym, przygotowaniu obsady i szkolenia w zakresie sprzętu specjalistycznego, konieczności
szybkiego wdrożenia stanu osobowego do rozpoczęcia działalności naprawczej i osiągnięcia 100 % gotowości.

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: 04/02/2019
Czas lokalny: 10:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. mgr Marta Jakubowska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
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miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o dzielenie zamówienia.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
7. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert, z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
niniejszej SIWZ. Każda taka modyfikacja staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający
wszelkie zmiany zamieści na stronie internetowej.
11. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.
12. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwanego „jednolitym dokumentem”) - wzór -
załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w jednolitym dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale X niniejszej
SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
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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
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2019


