OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer referencyjny 2/17
Ogłoszenie obowiązkowe
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nazwa Programu : Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Programu
Operacyjnego:
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Zamawiający: Dorota Wójcik
Firma Handlowo-Usługowa Dorota Wójcik
Ujny 24
26-015 Pierzchnica
tel. 604 557 983
Adres strony internetowej: drogmar.com.pl
E-mail: rysiekw0@op.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: drogmar.com.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób: pocztą, pocztą kurierska, osobiście
RODZAJ ZAMÓWIENIA - dostawy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa plotera frezującego – 1 sztuka
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Ploter frezujący musi mieć :
- pole robocze: min.2100x3050 mm, zakres pracy osi Z min. 500 mm;
- konstrukcja plotera musi być w całości stalowa, spawana, żebrowana;
- napędy - oś X i Y - listwy helikalne, hartowane, szlifowane klasa DIN6; śruba kulowa
realizująca napęd osi Z, klasa C7;
- obustronny napęd bramy;
- prędkość przejazdów: min. 80 000mm/min;

- dokładność pozycjonowania: 0,01 mm;
- elektrowrzeciono bezszczotkowe o mocy min. 9 kW ATC (automatyczna wymiana
narzędzi);
- magazyn narzędzi min. 11 pozycyjny;
- prowadnice liniowe, trapezowe o szerokości min. 25 mm;
- stół umożliwiający mocowanie materiału mechaniczne oraz mocowanie podciśnieniowe
realizowane jedną pompą;
- instalacja odciągu pyłu;
- system sterowania umożliwiający obsługę 6 osi;
- zintegrowany system CAD/CAM umożliwiający bezpośrednie otwieranie plików Catia, Solid
works, Solid Edge, NX oraz zapis do formatów Catia, zawierający strategie HSM;
lub równoważny zintegrowany intuicyjny system umożliwiający projektowanie bryłowe i
powierzchniowe, usprawniające pracę, dające możliwość projektowania w sposób intuicyjny
bez nadmiernego skupiania uwagi, ale pozwalający na kontrolę pracy nad projektem, musi
też ograniczać nadmierne zużycie urządzenia
- pompa próżniowa o wydajności min. 244m3/h;
- kompresor, sprężarka śrubowa, zbiornik 270l z osuszaczem,
-
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umożliwiająca

obsługę
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- dodatkowa oś obrotowa sterowana programowo umożliwiająca operacje obróbcze na
powierzchniach w kształcie walca lub przedmiotów wymagających obróbki z kilku stron.
Zakres zamówienia obejmuje:

dostawę urządzenia, wniesienie do pomieszczenia

wskazanego przez zamawiającego, montaż, uruchomienie oraz szkolenie personelu
zamawiającego.
Informacja

o

możliwości

składania

ofert

częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: NIE

Kody CPV: 42642100-9 obrabiarki do obróbki drewna

Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP - NIE

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie : 30 dni
WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
zamawiający nie precyzuje warunku
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy
urządzeń o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia, każda o
wartości brutto nie niższej niż 200.000,00 zł.

PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia : Podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spełnianiu warunków udziału

w

postępowaniu
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
2)

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do
podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi
być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i
pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.
4) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP :
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Do oferty wykonawca musi dołączyć:
1. Szczegółowy opis plotera, uwzględniający jego parametry techniczne, funkcje i
wyposażenie. W dołączonym do oferty opisie urządzenia

należy odnieść się do norm,

konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania,

z którego musi wynikać,

iż oferowany sprzęt spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.
2. Zaświadczenie lub inny dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony do
kontroli jakości potwierdzający, że ploter ma zastosowane innowacyjne technologie, z
określeniem terminu wdrożenia
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: NIE
lub
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: NIE
Wymaga się złożenia oferty wariantowej: NIE
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: NIE
Nie przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia: NIE

Kryteria oceny ofert:
Cena 43%
wydłużenie okresu gwarancji /rękojmi – 12%
skrócenie czasu przystąpienia do usunięcia wad/usterek w okresie gwarancji/rękojmi – 15%
Zastosowanie innowacyjnych technologii w ploterze - 30%

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP : TAK

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w
szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych art.144 ust.1 Pzp.
3.

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
w szczególności zmiana:
1)

Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca

opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że
nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane
w SIWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu).
2)

Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie

wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego
podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka
zmiana nie wymaga aneksu).
3)

Zmiany wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, jednak wyłącznie w zakresie nie
powodującym niekorzystnych dla zamawiającego zmian w umowie;
4) w uzasadnionych przypadkach, gdy konieczna będzie zmiana terminu realizacji
zamówienia, zamawiający może zmienić termin wykonania zamówienia;
5) w przypadku zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia (zdarzenie losowe trudne
do przewidzenia lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które
zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań
wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą

starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków
zobowiązaniowych) możliwa jest zmiana postanowień umowy - w tym zmiana
terminu realizacji przedmiotu umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.
6) Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia
umowy wywołujących potrzebę jej zmiany;
7) Zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
8) gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, na zasadach określonych w art. 144 ust.
1 pkt 4 ustawy Pzp:
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
Podwykonawców,
9) albo gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy Pzp.
10) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy
byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile
pozostanie to w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.
11) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy jeżeli służyć
będzie należytemu wykonaniu umowy.
12) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, jeżeli łącznie
zostały spełnione następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający
działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie i zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian
niemożliwe lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
13) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony
nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy
utrudniają terminową realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności w przypadku
klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej. Zmiana terminu realizacji
zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego
wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana
terminu realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku:

14) Wydłużenie terminu wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego, w przypadku nie
przekazania w terminie środków finansowych przez instytucję pośredniczącą na konto
zamawiającego.

4.

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy

z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie
wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu
sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5.

Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy

pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
21.07.2017r. godz. 10:00.

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty: polski

Termin związania ofertą : 30 dni
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozu
mienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie cał ości
lub części zamówienia: TAK

Informacje dodatkowe:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2017r. o godzinie 10:15
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej
rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia.
SIWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych numer

550449-

N-2017 z dnia 2017-07-13 r.
UWAGA: Postępowanie ogłoszone w BZP nr 547583-N-2017 z dnia 10.07.2017r. zostało
unieważnione.

Podstawa prawna : art.93 ust.1 pkt. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne: w związku z problemami technicznymi ze stroną internetową na
której zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu wraz z SIWZ, zarówno ogłoszenie jak
i SIWZ pojawiły się na stronie z opóźnieniem, co skutkuje koniecznością unieważnienia
postepowania.

