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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130205-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Wrocław: Urządzenia restauracyjne
2010/S 87-130205
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
Kontaktowy: WP Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
Do wiadomości: Barbara Jodłowska
51-618 Wrocław
POLSKA
Tel. +48 713475191
E-mail: bjodlowska@halaludowa.wroc.pl
Faks +48 713486851
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.halaludowa.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa wyposażenia technologicznego gastronomii w ramach projektu pn. „Utworzenie Regionalnego
Centrum Turystyki Biznesowej we WrocŁawiu” w zespole Hali Stulecia we Wrocławiu.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy WP Hala Ludowa.
ul. Wystawowa 1.
51-618 Wrocław

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
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II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie wyposażenia technologicznego
gastronomii dla pomieszczeń zaplecza cateringowego i zaplecza dwóch restauracji w ramach projektu
pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Biznesowego we Wrocławiu” w zespole Hali Stulecia we
Wrocławiu, przeszkolenie dwóch osób spośród wskazanych pracowników zamawiającego w zakresie
obsługi dostarczonych urządzeń i sprzętu, serwisowanie w ramach gwarancji oraz opracowanie „Projektu
technologicznego powykonawczego”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opis wymaganego asortymentu, ilość, wymiary, wymagania
stawiane w zakresie podstawowych parametrów technicznych w tym wymagania ogólne dotyczące wykonania
mebli i komór, zawierają odpowiednio załączniki nr 1-5 do niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający wymaga aby oferowane wyposażenie – urządzenia odpowiadały minimalnym parametrom i
standardom jakościowym, opisanym w załącznikach nr 1–5 SIWZ.
4. Podane w kolumnie „lp” załączników nr 1–5 kody cyfrowe odnoszą się do rozmieszczenia wyposażenia –
urządzeń objętych przedmiotem zamówienia zobrazowanego poglądowo w załącznikach nr 6-10 do SIWZ.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. zamawiający dopuszcza różnicę +/- 5 % w mocy i wymiarze urządzeń, pod warunkiem, że oferowane
urządzenia zmieszczą się w przewidzianych dla nich lokalizacjach zamieszczonych w projekcie – układ
funkcjonalny i projekt ustawienia technologicznego kuchni i zaplecze restauracji–zał. nr 6–10 SIWZ,
2. podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1–5 SIWZ) pojemności i wydajności są wartościami
minimalnymi i wykonawca może zaoferować urządzenia o takiej samej lub większej pojemności i wydajności, z
uwzględnieniem tolerancji wymiarów określonej przez zamawiającego,
3. zamawiający nie dopuszcza odstępstw w wymiarach mebli ze stali nierdzewnej,
4. materiał wykonania oferowanych mebli i urządzeń oraz rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych wyrobów
muszą być nie gorsze niż podane w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiach ogólnych (zał. nr 1–5 SIWZ),
które należy traktować jako wymagany minimalny standard wykonania tych przedmiotów,
5. wybrany wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do
dokonania obmiarów z natury, w celu potwierdzenia możliwości instalacji urządzeń i wyposażenia zgodnie z
projektem technologicznym,
6. oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać odpowiednio w odniesieniu do asortymentu wymagania
wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie jakości norm lub specyfikacji technicznych,
systemu oceny zgodności, bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium RP lub państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
7. przedmiot zamówienia musi posiadać w zakresie:
7.1. urządzeń i wyposażenia, okres gwarancji 24 miesiące liczone od daty końcowego odbioru zadania,
7.2. wykonanych prac montażowo–instalacyjnych, minimum 60 miesięcy liczonych od daty końcowego odbioru
zadania wykonawca zobowiązany będzie do:
1. przeprowadzenia w ramach gwarancji obowiązkowych przeglądów technicznych, o ile będzie wynikał taki
wymóg z zasad gwarancji,
2. dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia i zapewnienia:
a) instrukcji obsługi sprzętu, urządzeń w języku polskim,
b) do każdego urządzenia zasilanego energią elektryczną:
— „Instrukcji obsługi” w języku polskim w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz w formie zszytej
(książkowej), drugi (będący kopią pierwszego) w zbiorczym segregatorze,
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— „Instrukcji stanowiskowej” w języku polskim w dwóch egzemplarzach, jeden oprawiony w sposób
zabezpieczający przed wilgocią zamocowany na trwale w bezpośredniej bliskości urządzenia, którego dotyczy,
drugi (będący kopią pierwszego) w zbiorczym segregatorze,
— „Książkę gwarancyjną” z podaniem jednoznacznych cech identyfikacyjnych urządzenia, z miejscem na
adnotacje dotyczące napraw urządzenia. Książki mają być dostarczone zamawiającemu na co najmniej 2
tygodnie przed terminem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
c) przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia „Projektu technologicznego powykonawczego” w skali
1:100 w kolorze (dla każdego bloku żywienia osobno) w dwóch egzemplarzach, jeden oprawiony w sposób
zabezpieczający przed wilgocią zamocowany na trwale w miejscu uzgodnionym z zamawiającym, drugi (będący
kopią pierwszego) w zbiorczym segregatorze,
d) świadczenia asysty technicznej do każdego z osobna bloku żywienia tj. restauracji „Lewej”, „Prawej” i
„Zaplecza cateringu” przez okres 3 kolejnych dni, ustalonych odrębnie z zamawiającym. Asysta ma polegać
na obecności pracownika technicznego wykonawcy (z pełnym zakresem niezbędnych narzędzi serwisowych i
części zamiennych ) w godzinach pracy każdego z bloków żywienia,
3. świadczenia serwisu gwarancyjnego na następujących zasadach:
a) czas reakcji po zgłoszeniu usterki – awarii nie może być dłuższy jak 24 godziny od chwili zgłoszenia faksem i
telefonicznie,
b) czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 24 godzin, a w przypadku dłuższego okresu wykonawca
na swój koszt dostarczy, zamontuje i uruchomi sprzęt – urządzenie zastępcze na czas naprawy odpowiadający
parametrom technicznym i funkcjonalnym naprawianego sprzętu – urządzenia,
c) liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany konkretny sprzęt – urządzenia na nowy, nie może
być większa jak 5,
d) czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłużona zostaje gwarancja o czas przerwy w
użytkowaniu sprzętu–urządzenia to 24 godziny,
4. wyznaczenia swojego przedstawiciela, w chwili zawarcia umowy, odpowiedzialnego za kontakty z
zamawiającym, w pełni dyspozycyjnego z możliwością łatwego kontaktu przez telefon, fax oraz e-mail,
5. posiadania w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).
W przypadku, gdy wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest
podać w ofercie nazwę i część zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust.
4 ustawy pzp ).
Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia oraz obowiązki i prawa wykonawcy określone
są w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 16 do niniejszej SIWZ.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39315000, 39312000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
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Powyżej równowartości kwoty 193 000,00 EUR i jednocześnie poniżej równowartości kwoty 10 000 000,00
EUR.
Bez VAT
Zakres między 193 000,00 a 10 000 000,00 EUR
II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w dniach 42 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na
koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
w Banku Millennium, nr konta 17 1160 2202 0000 0000 3703 9560 z adnotacją: „Wadium – nr sprawy: ZP/
PN/9/2010/DIR.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, wystawionych na „Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala
Ludowa Sp. z o. o.” należy zdeponować w kasie (czynnej w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku) pokój 77.
8. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą oryginał gwarancji lub poręczenia należy przesłać
na adres: Kasa Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.,ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, kopię zaś z klauzulą za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do
oferty.
9. W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia lub gwarancji zamawiający wymaga, aby w treści
gwarancji lub poręczenia znalazło się oświadczenie gwaranta, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej
wypłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w momencie zaistnienia jednej z
przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
10. Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium w terminie składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub
w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną
przez zamawiającego wykluczeni (art.24 ust. 2 pkt. 2 ustawy pzp).
11. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z
dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich wykonawców, pod warunkiem,
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iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie kwocie 30 000,00 PLN. W takim przypadku
składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
12. Zamawiający żąda na podstawie art. 46 ust. 3 ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w tym przypadku w terminie określonym
przez zamawiającego.
13. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców , pod rygorem
wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy wymagania dotyczące zabezpieczenia
należytego wykonania umowy:
1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy,
2. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza,
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dacie zawarcia
umowy – przed jej podpisaniem, w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie,
3. zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
4. zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
w Banku Millennium, nr konta 17 1160 2202 0000 0000 3703 9560.
III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zamawiający ureguluje należne wykonawcy wynagrodzenie, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy
wskazany w fakturze VAT, po prawidłowym wykonaniu niniejszej umowy stwierdzonej protokolem odbioru, bez
zastrzeżeń - podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
Wykonawca wystawi fakturę VAT z 30 dniowym terminem płatności oraz dostarczy ją do siedziby
zamawiającego tj. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, nie później niż na 14 dni przed terminem płatności
(zgodnie z warunkami zawartymi w § 5 umowy).

III.1.3)

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

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania - zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień,
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b) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonania a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych dostaw, montażu, instalacji i uruchomienia w zakresie wyposażenia technologicznego
gastronomi w sprzęt – urządzenia odpowiadające asortymentem przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
– minimum dwóch zadań (kontraktów), każde o wartości równej lub większej niż 1 000 000,00 PLN brutto (jeden
milion złotych brutto),
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowe tj:
— posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN(jeden milion złotych),
— posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden milion
złotych),
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
pzp.,
2. wykonawca, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na
dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, oraz braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp (art. 26 ust. 2a i ust.
3 ustawy pzp),
3. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy pzp ).
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i
dokumenty:
I. w formie oryginału - oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy pzp - według wzoru
stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ,
II. w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę ( § 6.1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. – Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817 ) opatrzonej
imienną i własnoręcznym podpisem:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt. 2 ustawy. Odpis (zaświadczenie )musi zwierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione
w dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu
zarządzającego ( np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby),
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczeni, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
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4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z płaceniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy
pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
7. wykaz dostaw, montażu, instalacji i uruchomienia w zakresie wyposażenia technologicznego gastronomi
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w dziale D.I. pkt. 1.1.1 ppkt. b, warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców – z wykorzystaniem wzoru będącego załącznikiem nr 15 do SIWZ,
7.1. dokumenty potwierdzające, że dostawy, montaż, instalacje i uruchomienie, których mowa pkt. 7 powyżej,
zostały wykonane należycie,
8. w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu (dot. pkt. 7) innego podmiotu – w szczególności pisemne
zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i
doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – o ile, ten podmiot(y) będą brały udział
w realizacji części zamówienia,
8.1. jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 7 polega na zasobach innego/
innych podmiotu(ów) na zasadach określonych w art. 26 ust, 2b ustawy pzp, a podmiot(y) ten/te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, wymagane jest od wykonawcy wykazanie, że w stosunku do tego/tych
podmiotu(ów) brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem
z ofertą dokumentów wymienionych w dziale E. II pkt. 1, 2, 3, 4, 5, i 6 SIWZ,
9. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
dla wykazania spełniania opisanego w dziale D.I pkt. 1.1.1 ppkt. d akapit 1, warunku sytuacji ekonomicznej i
finansowej,
9.1. jeżeli z treści polisy (a w przypadku jej braku innego wspomnianego dokumentu w pkt. 9) nie wynika, że jest
ona/on opłacona/opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej/jego opłacenia,
10. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, dla wykazania spełniania opisanego w
dziale D.I pkt. 1.1.1 ppkt. d akapit 2, warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja o posiadaniu środków
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych),
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, dla wykazania spełniania opisanego w dziale D.I pkt. 1.1.1 ppkt. d akapit 2, warunku
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
dla wykazania spełniania opisanego w dziale D.I pkt. 1.1.1 ppkt. d akapit 1, warunku sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
Jeżeli z treści polisy (a w przypadku jej braku innego wspomnianego dokumentu wyżej) nie wynika, że jest ona/
on opłacona/opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej/jego opłacenia.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami.
Niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy pzp).
Jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w dziale D.I pkt. 1.1.1 ppkt. d akapit 2 SIWZ,
polega na zasobach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane jest od wykonawcy wykazanie, że w
stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez
złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w dziale E.II pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 SIWZ.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w dziale D.I pkt. 1.1.1 ppkt. d akapit 2 SIWZ,
polega na zasobach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp,
wymagane jest przedłożenie wraz z ofertą.
Informacji opisane w pkt. 10 dotyczącej tych podmiotów.
III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz dostaw, montażu, instalacji i uruchomienia w zakresie wyposażenia technologicznego gastronomi
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w dziale D.I. pkt. 1.1 ppkt. b, warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców – z wykorzystaniem wzoru będącego załącznikiem Nr 15 do SIWZ.
Dokumenty potwierdzające, że dostawy, montaż, instalacje i uruchomienie, których mowa pkt. 7 powyżej,
zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykonania a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw, montażu, instalacji i uruchomienia w zakresie wyposażenia technologicznego
gastronomi w sprzęt – urządzenia odpowiadające asortymentem przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym
okresie– minimum dwóch zadań (kontraktów), każde o wartości równej lub większej niż 1 000 000,00 PLN
(jeden milion złotych brutto).
W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu – w szczególności pisemne zobowiązanie
podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – o ile, ten podmiot(y) będą brały udział w realizacji
części zamówienia.
Jeżeli wykonawca wskazując spełnianie warunku, o którym mowa wyżej polega na zasobach innego/ innych
podmiotu(ów) na zasadach określonych w art. 26 ust, 2b ustawy pzp, a podmiot(y) ten/te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, wymagane jest od Wykonawcy wykazanie, że w stosunku do tego/tych

05/05/2010
S87
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/10

Dz.U./S S87
05/05/2010
130205-2010-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9/10

podmiotu(ów) brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem
z ofertą dokumentów wymienionych w dziale E. II pkt. 1, 2, 3, 4, 5, i 6 SIWZ.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych 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
Najniższa cena

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/PN/9/2010/DIR

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 3.6.2010
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.6.2010 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), 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
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10.6.2010 - 12:30
Miejsce
Siedziba zamawiajacego (pokój Nr 65).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Powołana komisja przetargowa.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
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Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa
dolnośląskiego na lata 2007-2013.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587803

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587803

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
30.4.2010
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