
Włocławek: Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektó w, osób i mienia PGK

Saniko Sp. z o.o. we Włocławku

Numer ogłoszenia: 249771 - 2012; data zamieszczenia : 26.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. , ul. Komunalna 4, 87-800

Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 4121805, faks 054 4121804.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.saniko.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów, osób i mienia

PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest stała,

bezpośrednia ochrona fizyczna i elektroniczna obiektów, osób i mienia Zamawiającego zlokalizowanego: a) przy ul.

Komunalnej 4 we Włocławku, b) w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm.

Brześć Kujawski, w okresie 2 lat. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na: a) Zapewnieniu

bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów Zamawiającego. b) Ochrona

obiektów, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Zamawiającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. c)

Ochrona mienia Zamawiającego przed kradzieŜą, poŜarem, zniszczeniem lub uszkodzeniem. d) Zapobieganie

zakłóceniom porządku na terenie naleŜącym do Zamawiającego, ujawnianie faktów dewastacji mienia

Zamawiającego oraz powiadamianie Zamawiającego o tych zdarzeniach. e) Niezwłoczne powiadamianie organów

ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie naleŜącym do Zamawiającego i zabezpieczenie miejsca ich

popełnienia do czasu przybycia organów ścigania. 3. Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia: 3.1. Stała

bezpośrednia ochrona fizyczna w obiektach o których mowa w pkt. 1 a) i b) winna być realizowana w oparciu o

pracowników ochrony posiadających doświadczenie w wykonywaniu prac ochroniarskich. 3.2. Stały, całodobowy

dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego w obiektach,

o których mowa w pkt. 1 a) i b) w oparciu o płytę i przekaźnik zainstalowany w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca winien podłączyć drogą radiową lokalny system alarmowy zainstalowany w obiektach Zamawiającego

do Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych Wykonawcy. 3.3. Wykonawca dostosuje obecny system

alarmowy zainstalowany w obiektach, o których mowa w pkt. 1 a) i b) do własnych wymogów monitorowania. 3.4.

Zabezpieczenie techniczne polegające na eksploatacji, konserwacji i naprawach systemu alarmowego

Zamawiającego. 4. Szczegółowe zasady ochrony osób, obiektów i mienia przy ul. Komunalnej 4: 4.1. Do obiektów

objętych ochroną fizyczną zalicza się niŜej wymienione budynki znajdujące się w obrębie ogrodzenia przy ul.

Komunalnej 4 tj: a) budynek dwukondygnacyjny administracyjno - biurowy, b) budynek dwukondygnacyjny

administracyjno - socjalny, c) budynek warsztatowy przyległy do budynku administracyjnego, d) budynki

magazynowe, e) budynki garaŜowe, f) budynek OC, g) portiernia, h) park maszynowy, i) budynek kontenerowej

stacji paliw, j) budynek myjni samochodowej. 4.2. Ochrona fizyczna osób, obiektów i mienia realizowana będzie w

formie stałej i bezpośredniej w dni robocze od poniedziałku do piątku w systemie całodobowym oraz w dni wolne od

pracy tj.: soboty, niedziele oraz święta w systemie całodobowym. 4.3. Ochrona elektroniczna realizowana będzie w
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systemie całodobowym we wszystkie dni tygodnia, niedziele oraz święta przy wykorzystaniu istniejącego lokalnego

systemu alarmowego polegająca na stałej obserwacji i odbieraniu sygnałów z obiektów połoŜonych we Włocławku

przy ul. Komunalnej 4. W przypadku otrzymania sygnału o alarmie, Wykonawca winien zapewnić podjęcie

niezwłocznej interwencji przez załogę patrolową z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. W ramach

niniejszego monitoringu monitorowane będą sygnały alarmowe włamania oraz napadu, które będą transmitowane

drogą radiową. Zadaniem Wykonawcy będzie odebranie sygnału alarmowego z monitorowanego obiektu, podjęcie

interwencji przez zmotoryzowane patrole interwencyjne. Od chwili odebrania sygnału alarmowego, interwencja w

chronionym obiekcie winna być podjęta: - w godz. od 7:00 do 19:00 w czasie max 8 min. - w godz. od 19:00 do 7:00

w czasie max 6 min. 4.4. Do zadań pracownika ochrony fizycznej będzie naleŜało: a) obsługa portierni, przy czym

zabrania się: wpuszczania osób nieuprawnionych na teren portierni oraz pozostawienia portierni otwartej bez

nadzoru, b) obsługa systemu alarmowego, c) obsługa centrali telefonicznej, d) bieŜące śledzenie zapisów z kamer

zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa, e) bieŜące śledzenie tankowań słuŜbowych pojazdów będących

własnością Zamawiającego, przez pracowników przedsiębiorstwa oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich

nieprawidłowościach, które wystąpią podczas tankowań, f) dokonywanie obchodów terenu z częstotliwością min. 2

razy w nocy oraz podczas przekazywania zmian, g) kontrola osób pobierających i zdających klucze do pomieszczeń

biurowych, h) ochrona urządzeń łączności przed osobami nieuprawnionymi, i) ochrona sprzętu technicznego

znajdującego się na terenie zakładu przed dostępem osób nieuprawnionych, j) kontrola interesantów wchodzących

na teren biurowca do części administracyjno - biurowej, k) ochrona zakładu przed wtargnięciem osób

nieuprawnionych, l) obsługa bramy wjazdowej, kontrola wjazdu i wyjazdu samochodów uprawionych do wjazdu na

teren zakładu, ł) otwieranie i zamykanie budynku, m) obsługa punktów oświetleniowych, n) czuwanie nad

bezpieczeństwem pracowników zakładu i interesantów, o) realizowanie wszystkich zadań wynikających z Zarządzeń

wydawanych przez Prezesa Zarządu PGK Saniko w zakresie ochrony i kontroli obiektów i mienia, p) utrzymanie

naleŜytej czystości w pomieszczeniu dozorowanym (portierni). 5. Szczegółowe zasady ochrony obiektów i mienia

RZUOK w Machnaczu: 5.1. Do obiektów objętych ochroną fizyczną zalicza się niŜej wymienione budynki znajdujące

się w obrębie ogrodzenia na terenie RZUOK w Machnaczu tj: a) budynek sortowni, b) hala magazynowa, c) budynek

generatora prądu, d) budynek wagowy z częścią socjalną, e) park maszynowy, f) teren składowiska, g) tunele

foliowe, h) komposter, i) kontener ssawy, j) kontener punktu zbiorczego ujęcia biogazu. 5.2. Ochrona obiektów i

mienia realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w następujące dni i godziny: - dni robocze tj.:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 21:00 - 6:00 - dni wolne od pracy oraz święta - ochrona

całodobowa. 5.3. Ochrona elektroniczna realizowana będzie w systemie całodobowym we wszystkie dni tygodnia,

niedziele oraz święta przy wykorzystaniu istniejącego lokalnego systemu alarmowego polegająca na stałej

obserwacji i odbieraniu sygnałów z obiektów połoŜonych na terenie RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski. W

przypadku otrzymania sygnału o alarmie Wykonawca winien zapewnić podjęcie niezwłocznej interwencji przez załogę

patrolową z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.W ramach niniejszego monitoringu monitorowane będą

sygnały alarmowe włamania oraz napadu, które będą transmitowane drogą radiową. Zadaniem Wykonawcy będzie

odebranie sygnału alarmowego z monitorowanego obiektu, podjęcie interwencji przez zmotoryzowane patrole

interwencyjne. Od chwili odebrania sygnału alarmowego, interwencja w chronionym obiekcie winna być podjęta: - w

godz. od 7:00 do 19:00 w czasie max 15 min. - w godz. od 19:00 do 7:00 w czasie max 20 min. 5.4. Do zadań

pracownika ochrony fizycznej będzie naleŜało: a) ochrona zakładu przed dostępem osób nieuprawnionych, b)

obsługa systemu alarmowego, c) bieŜące śledzenie zapisów z kamer zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa,

d) dokonywanie obchodów terenu z częstotliwością min. 2 razy w nocy oraz podczas przekazywania zmian, e)

obsługa urządzenia komposter w zakresie: - śledzenia czy komposter pracuje prawidłowo, - dokonywania odczytów i

zapisów parametrów pracy kompostera, - utrzymania właściwych parametrów CO2 i NH3, - utrzymania właściwej

temperatury pracy kompostera, - kontrolowanie ilości materiału w skrajnych komorach kompostera, - dokonywanie

załadunków i wyładunków kompostera wg. wskazań Zamawiającego, - włączanie nadmuchu powietrza kaŜdorazowo

po załadunku kompostera i mniej więcej co 2, 3 godziny na okres ok. 15 min. - prowadzenie dziennych kart ewidencji

wykonywanych usług, o których mowa powyŜej i przekazywanie ich Kierownikowi RZUOK lub Mistrzowi RZUOK. f)

rejestrowanie przywoŜonych odpadów do zakładu z wyłączeniem wprowadzania danych do programu, g) obsługa

wagi elektronicznej firmy Pivotex, h) obsługa wagi mechanicznej w przypadku awarii wagi elektronicznej, i) obsługa

bramy wjazdowej, kontrola wjazdu i wyjazdu samochodów uprawionych do wjazdu na teren zakładu, j) utrzymanie

naleŜytej czystości w pomieszczeniu dozorowanym (pomieszczenie wagowe), k) utrzymanie w naleŜytej czystości
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wagi oraz likwidowanie śliskości na wadze w okresie zimy, l) otwieranie i zamykanie budynków, m) obsługa punktów

oświetleniowych, n) obsługa pieca olejowego w przypadku zatrzymania pracy jednostki kogeneracyjnej -

postępowanie zgodnie z instrukcją uŜytkowania pieca, o) wykonywanie codziennej kontroli systemu grzewczego oraz

po uruchomieniu pieca olejowego w przypadku zatrzymania pracy jednostki kogeneracyjnej, kontrola ta obejmuje: -

kontrolę pracy wszystkich pompek i nagrzewnic (kabina 1 i 2) znajdujących się w poszczególnych obiektach RZUOK

tj. w budynku hali obróbki odpadów, w budynku socjalnym oraz w tunelach foliowych, - kontrolę temperatury w

tunelach foliowych, w przypadku bardzo niskich temperatur w okresie produkcji kwiatów 3 - 5°C, nale Ŝy postępować

zgodne ze wskazaniami Zamawiającego, - kontrolę ogrzewania instalacji przeciwpoŜarowej na hali sortowniczej, -

kontrolę temperatury w pomieszczeniu agregatu, w którym temperatura minimalna moŜe wynosić +5°C, w przypadku

spadku temperatury naleŜy włączyć nagrzewnice znajdującą się w budynku agregatu, p) uruchomianie agregatu

prądotwórczego małej mocy typu Bekum w sytuacji zaniku napięcia w sieci zasilającej - postępowanie zgodnie z

instrukcją uŜytkowania agregatu, q) niezwłoczne powiadamianie Kierownika RZUOK lub Mistrza RZUOK o awariach i

innych problemach zaistniałych w RZUOK, r) realizowanie wszystkich zadań wynikających z Zarządzeń wydawanych

przez Prezesa Zarządu PGK Saniko w zakresie ochrony i kontroli obiektów i mienia. 6. Konserwacja i naprawa

urządzeń systemu alarmowego. Konserwacja i naprawa urządzeń systemu alarmowego będzie realizowana według

n/w czynności: - kontrola i ocena stanu technicznego, - wymiana zuŜytych podstawowych elementów, - sprawdzanie,

smarowanie czyszczenie, - montaŜ i demontaŜ urządzeń (elementów). Pod pojęciem naprawy rozumie się

wykonywanie wszelkich innych niŜ ujęte w zakresie przeglądu konserwacyjnego czynności zapewniające prawidłową

pracę systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy

Pzp., stanowiących nie więcej niŜ 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające

obejmować będzie swoim zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 PLN. 2. Wadium

moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pienięŜnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z roku 2007 Nr 42, poz. 275, z póz. zm.)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada: - aktualną koncesję

wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie ustawy z dnia 22

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z póz. zm.) na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
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realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego oraz -

aktualne pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty na

monitorowanie obiektów drogą radiową.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał min. 3 usługi w

zakresie ochrony fizycznej i elektronicznej obiektów, osób i mienia o wartości min.

500.000,00 zł brutto kaŜda usługa, wykonane w systemie ciągłym przez okres min. 12 m-cy,

zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje Stacją

Monitorowania Alarmów zlokalizowaną na terenie miasta Włocławka, wyposaŜoną w

radiową bazę odbiorczą działającą w paśmie strzeŜonym.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje wykwalifikowaną

kadrą pracowniczą w tym: - co najmniej 6 pracownikami ochrony, którzy będą uczestniczyć

w wykonaniu przedmiotu zamówienia, z czego kaŜdy pracownik winien posiadać min. 2-letnie

doświadczenie w zakresie realizacji usług ochroniarskich oraz - co najmniej 1 grupą

interwencyjną składającą się min. z 2 osób, pracującą w systemie całodobowym na terenie

miasta Włocławka i gminy Brześć Kujawski.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada opłaconą polisę

ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, minimum na

kwotę odpowiadającą wartości oferowanej ceny brutto za usługę ochrony osób i mienia

będącą przedmiotem oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  równieŜ

wykonywanych,  dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeŜeli  okres  prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały

wykonane lub są wykonywane naleŜycie

wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług

lub  robót  budowlanych  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie

dysponowania tymi zasobami

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami
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budowlanymi,  wraz z informacjami na  temat  ich kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

opłaconą polisę,  a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia w  oparciu o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,

wystawiony  nie  wcześniej  niŜ  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  Ŝe

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,  Ŝe uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,  lub potwierdzenie,  Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłoŜenie na raty  zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3

miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

4-8  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niŜ  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

9  ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niŜ  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu

na  potencjał  innych podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,

przedkłada  takŜe  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

Ŝe:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ  6
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miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie

wcześniej  niŜ 3  miesiące  przed  upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ

6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo

oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się

takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Wypełniony formularz cenowy. 3. Zaakceptowany projekt umowy. 4.

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie

wynika ono z odrębnych dokumentów, np. z odpisu z rejestru. 5. Dowód wpłacenia wadium. 6. Wykonawcy

posiadający status Zakładu Pracy Chronionej winni złoŜyć oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków

uprawniających Zamawiajacego do obniŜenia lub zwolnienia z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z uwzględnieniem w oświadczeniu wysokości aktualnej ulgi

przysługującej Zamawiającemu z tytułu wpłat na PFRON. 7. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

[wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; b) nie zalega z uiszczeniem

podatków, opłat albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [wystawionych nie wcześniej niŜ 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert]; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

[wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; d) zaświadczenie właściwego

organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą 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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
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Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, pod rygorem

niewaŜności. 2. Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień umowy w stosunku

do treści oferty gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ

na realizację zamówienia; b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; c) nastąpi zmiana danych teleadresowych lub osób

reprezentujących strony, d) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyŜszej niezaleŜnie od stron umowy, które

uniemoŜliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego

terminu umowy. Za siłę wyŜszą uwaŜa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w

szczególności siłą wyŜszą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.saniko.com.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  06.12.2012 godzina

10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. - sekretariat ul. Komunalna 4, 87-800

Włocławek.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

file:///U:/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/OGŁOSZENIA BZP/Ogłoszenie...

7 z 7 2012-11-26 14:38


