Egzemplarz nr 1

Malbork, dnia 31.08.2015 r.

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.22blot.wp.mil.pl

Malbork: Usługa wynajmu, dowozu i serwisu kontenerów sanitarnych,
prysznicowo-umywalkowych na lotnisku
w Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku
Numer ogłoszenia: 224624 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
ZP/100/VIII/2015/MS
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128 , ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,
woj. pomorskie, tel. 261 536 216, 261 536 713 faks 261 536 275, 261 536 713.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.22blot.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wynajmu, dowozu
i serwisu kontenerów sanitarnych, prysznicowo-umywalkowych na lotnisku w
Jednostce Wojskowej 1128 w Malborku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest usługa wynajmu wraz z bieżącą obsługą kontenerów prysznicowoumywalkowych z własnym okablowaniem zasilania w celu zabezpieczenia ćwiczeń
poligonowych na Lotnisku w Królewie Malborskim w terminie 01.10-31.10.2015 r.
Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości. Charakterystyka ogólna przedmiotu
zamówienia Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż , serwis
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i demontaż zaplecza socjalno-sanitarnego wyposażonego w 8 kontenerów prysznicowoumywalkowych, które wyposażone są w min. 6 szt. kabin natryskowych i 6 szt.
umywalek na terenie lotniska Malbork. Termin obowiązywania umowy od 01.10.2015 r.
do dnia 31.10.2015 r. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosić
powinien 15 dni w dniach od 09.10.2015 r. do 23.10.2015 r. * Przewidywany termin
realizacji przedmiotu zamówienie może ulec zmianie w ilości (+ - 5 dni) i lub
w terminie, który nie może przekroczyć zakresu podanego w ust. 1. Pod pojęciem
kontenerów prysznicowo-umywalkowych z własnym okablowaniem zasilania
Zamawiający rozumie urządzenia z instalacją grzewczą, posiadające co najmniej
6 stanowisk (liczonych jako komplet co najmniej 6 niezależnych kabin kąpielowych
wyposażonych w prysznic i co najmniej 6 umywalek), które można zasilić w energię
elektryczną z instalacji Zamawiającego. Łączna ilość kabin prysznicowych do
rozstawienia w kompleksie lotniskowym w Królewie Malborskim w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego - kontenery zawierające co najmniej 48 stanowisk
(tj. 48 kabin prysznicowych i 48 umywalek) - w planowanym terminie październik 2015
r. Szacowana ilość korzystających z zaplecza wynosi ok. 600 osób w trzech
lokalizacjach. Konieczne wyposażenie kontenerów prysznicowo-umywalkowych
z własnym źródłem podgrzewania wody kabiny prysznicowe (co najmniej 6
w kontenerze), umywalki (co najmniej 6 w kontenerze), lustra przy każdej umywalce,
dozowniki na mydło, podłoga przeciwpoślizgowa, instalacja elektryczna wyposażona
w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe, hermetyczne oświetlenie
wewnętrzne, podgrzewacze wody o pojemności i mocy gwarantujące ciągłą dostawę
ciepłej wody. Zaplecze będzie zlokalizowane w trzech miejscach z następującym
podziałem i zakresem Rejon budynku nr 8 ( 4 kontenery, miejsce wyposażone w punkt
podłączenia do wody sieciowej , zrzutu ścieków - ok. 20 mb, podłączenie energetyczne
ok. 60 mb). Rejon schrono-hangarów 2 i 3 ( 2 kontenery, miejsce pozbawione dostępu
do wody sieciowej oraz sieci kanalizacyjnej, podłączenie energetyczne ok. 40 mb,
konieczność wyposażenia kontenerów w zbiornik do wody i na ścieki oraz zestawy
pompowe). Rejon schrono-hangarów 11 i 12 ( 2 kontenery, miejsce pozbawione dostępu
do wody sieciowej oraz sieci kanalizacyjnej, podłączenie energetyczne ok. 40 mb,
konieczność wyposażenia kontenerów w zbiornik do wody i na ścieki oraz zestawy
pompowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3
do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty nie
zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym
opisie zostaną odrzucone..
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II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień
uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 98.30.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ).
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ).
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ).

3/8

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ).
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych
przez Zamawiającego (zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:
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nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony Formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ). Informację o części
zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36
ust. 4 ustawy - zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ. Uzasadnienie,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w przypadku wskazania
w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżenia ich przez Wykonawcę, że nie mogą
być one udostępniane. Ponadto dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem Tajemnica
przedsiębiorstwa. (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4. Ustawy Pzp.) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika
z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona
notarialnie). Dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa) mogą być dostarczone
w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
 1 - Cena - 90
 2 - Termin płatności za fakturę - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
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IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Umowa
w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto
w projekcie umowy. W związku z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie Zmiana terminu
realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku
wystąpienie siły wyższej . Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza
kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące
niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu wystąpienie w trakcie
realizacji zamówienia zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania do
obowiązujących przepisów zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, - warunki atmosferyczne uniemożliwiające
prowadzenie robót i dokonywanie odbiorów, w szczególności temperatury powietrza
poniżej 0C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi itp.
konieczności wykonania robót dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy,
warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia, uzasadnionej rezygnacji
z wykonania części prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności
wymienionych w pkt powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób
należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności Zmiany zakresu
przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zmiany
technologiczne, w szczególności niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń
wskazanych w specyfikacji, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiałów lub urządzeń pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń
nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu
umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pojawienie się
nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa Zmiana ceny ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę
powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. zmiana stawki podatku VAT.
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Wnioski stron o dokonanie zmian, o których mowa powyżej będą uzgadniane na piśmie
i będą zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
umowy wymagają formy pisemnej w drodze podpisanego przez obie strony aneksu pod
rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy
w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie
nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SIWZ. Zamawiający zgodnie
z art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.
zm.) przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku
do treści oferty w zakresie Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 3 ust.1, oraz z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5w następującym zakresie jeżeli umowa
nie może być wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, działania siły wyższej, z zastrzeżeniem pkt. 10 zmiany w zakresie
wskazanych dla realizacji umowy Podwykonawców - w przypadku gdy
w szczególności Podwykonawca wadliwie wykonuje umowę, w tym zaprzestał jej
wykonywania lub w razie upadłości likwidacji Podwykonawcy - 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 istotnych
zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem
zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy. W przypadku wystąpienia
którejkolwiek z okoliczności wymienionych ust. 6 lit. a) termin realizacji przedmiotu
zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia
jego wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania
usługi, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania
usług. Zmiana świadczenia Wykonawcy usługi na lepszej jakości - przy zachowaniu
tożsamości przedmiotu zamówienia. O wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności
mogących wpłynąć na terminowość wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia tych okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich przez
Zamawiającego. Za siłę wyższą, o której mowa w niniejszej umowie, Zamawiający
uzna zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od
woli Stron po zawarciu niniejszej umowy, które nie udało się zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, skutkujące niemożliwością świadczenia usługi, a w szczególności
epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską
żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym. 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. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia
publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności,
a więc nie wywołuje skutków prawnych. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu
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art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych
przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności
wobec podwykonawców) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do
kontaktów miedzy Stronami udzielenie zamówień dodatkowych określonych
w przepisach o zamówieniach publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
www.22blot.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 1128 ul. 17 Marca 20 82-200 Malbork Sekcja Zamówień
Publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 08.09.2015 godzina 09:00,
miejsce:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 1128
ul. 17 Marca 20 82-200 Malbork
Kancelaria Jawna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30
(od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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 Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz.:
Egz. nr 1 – ad acta (T:11/13) (B c)
Wykonał: M. Sikorska, dnia 31.08.2015r.. (tel. 261 536 789)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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