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Gdańsk: Modernizacja silnika turbinowego GTD - 350 stano wiącego element stoiska dydaktycznego
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Numer ogłoszenia: 375712 - 2014; data zamieszczenia: 1 4.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks

+48 58 347 29 13.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.dzp.pg.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Modernizacja silnika turbinowego GTD - 350 stanowiącego element stoiska dydaktycznego Wydziału

Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia

Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji silnika turbinowego GTD - 350

stanowiącego element stoiska dydaktycznego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu Stworzenie nowoczesnej

infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej. 2. Wykonawca dokona modernizacji silnika

turbinowego GTD - 350, zwanego dalej silnikiem, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wykonawca

zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i znajomością wymagań oraz zaleceń producenta silnika turbinowego GTD - 350. 4.

Zamawiający na własny koszt dostarczy do siedziby Wykonawcy silnik, celem realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę oraz odbierze silnik z siedziby

Wykonawcy po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) testowe uruchomienie silnika w siedzibie

Wykonawcy, w obecności pracownika Zamawiającego, celem sprawdzenia i potwierdzenia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z opisem

przedmiotu zamówienia, b) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia tj. dokumentacji eksploatacyjnej, książki

silnika, opisu technicznego silnika turbinowego GTD-350, instrukcji eksploatacji i obsługi technicznej silnika turbinowego GTD-350, c) przekazanie Zamawiającemu

protokołu przeprowadzenia testowego uruchomienia silnika, d) przekazanie Zamawiającemu dokumentu gwarancji, e) wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej

gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez obydwie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

Gwarancja musi obejmować cały przedmiot zamówienia, w tym części oraz elementy zainstalowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, konserwacje oraz

bezpłatne naprawy serwisowe. 7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 8. Szczegółowe wymagania i

informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunków płatności i gwarancji zawiera załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.21.12.10-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 21.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 000,00 zł

2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w 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 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
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Zamawiającego: Nr rachunku bankowego: 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 Nazwa banku: Bank Millennium S.A. o/Gdańsk Adres banku: ul. Wały

Jagiellońskie10/16, 80-887 Gdańsk z dopiskiem: Wadium ZP/434/051/U/14 Modernizacja silnika turbinowego GTD - 350 stanowiącego element stoiska

dydaktycznego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla

realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej. 4. Wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 następuje

poprzez doręczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten należy złożyć za pokwitowaniem w kasie

Kwestury Politechniki Gdańskiej - I piętro Gmach B, w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00 lub przesłać

pocztą na adres: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 Kwestura Politechniki Gdańskiej, I piętro, Gmach B. 5. Dokument wadialny (poręczenie lub

gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego);

2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy; 3) kwotę, 4) termin ważności, 5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego

płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 6) być nieodwołalny, 7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium

przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy, 8) a także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 6. Niewniesienie wadium w

wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie na cały okres związania ofertą, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7.

Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

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 żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę Zatwierdzenia Organizacji

Produkującej tj. dokumentu wydanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, potwierdzającego uprawnienia w zakresie produkcji silnika turbinowego

GTD-350 wraz z jego częściami

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego

oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego

oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego

oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego

oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.

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

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykona wcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu

warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyklu czeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, że:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, wystawiony przez właściwą w tym

zakresie instytucję państwową w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnień w zakresie

produkcji silnika turbinowego GTD - 350 wraz z jego częściami. 2. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 3. Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik,

pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Opcjonalnie - pisemne

zobowiązania podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia (zobowiązanie w formie oryginału) - w przypadku, gdy

Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub

ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt. 4

SIWZ.

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 gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić tylko w trybie

przewidzianym w art. 144 ust.1 ustawy Pzp. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w

przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy: a. opóźnień

wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,; b. okoliczności mogących spowodować zmianę terminu wynikających z działania siły wyższej tj.

klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza

zasięgiem i kontrolą stron; 2) zmiany wynikającej ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT - w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.dzp.pg.gda.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Politechnika Gdańska, Gmach Główny Skrzydło B, ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk, pok. 213.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Politechnika Gdańska, Gmach

Główny Skrzydło B, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 213.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  1. Przy wyborze oferty Zamawiający

będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena oferty - 90% 2) Inne kryteria: termin gwarancji 10% 2. Zamawiający po przeliczeniu punktów

przyznanych badanej ofercie w każdym kryterium oceny ofert, dokona zsumowania punktów. Uzyskany wynik, będzie stanowił całkowitą liczbę punktów

przyznanych badanej ofercie. 3. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W przypadku gdy

Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taki sam bilans ceny oraz innych kryteriów oceny

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. 5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy: który nie podlega

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, którego oferta nie została odrzucona z postępowania oraz którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów

zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert wskazanymi powyżej. Otwarcie ofert nastąpi w pok. 272 (sala kolegialna) Politechniki Gdańskiej, Gmach Główny, ul. G.

Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk w dniu 24.11.2014r. o godz. 12:30. Projekt Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu

kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wartość dofinansowania - 67 186 928,68 zł.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyzn ania środków pochodz ących z bud żetu Unii
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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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

4 z 4 2014-11-14 14:24


