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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328362-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bieruń: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
2022/S 116-328362
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD REMONTOWO-PRODUKCYJNY
Krajowy numer identyfikacyjny: 634-283-47-28
Adres pocztowy: ul. Granitowa 132
Miejscowość: Bieruń
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-155
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Sedlaczek
E-mail: p.sedlaczek@pgg.pl
Tel.: +48 327170396
Faks: +48 327170303
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pgg.pl/
Adres profilu nabywcy: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

I.6)

Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Remont elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział
Zakład Remontowo-Produkcyjny
Numer referencyjny: 512200351
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II.1.2)

Główny kod CPV
50531000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na : Remont elementów hydrauliki siłowej obudów
zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1. do SWZ.
3. Kody CPV: 50531000-6; 50530000-9 ; 50000000-5
4. Okres obowiązywania umowy ramowej i termin wykonania zamówienia został określony w Istotnych
postanowieniach umowy (IPU) - Załącznik nr 5 do SWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50531000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) oraz zakres zamówienia zawarty jest w Załączniku nr
1. do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Umowa obowiązywać będzie przez 12 miesięcy od daty jej zawarcia, a w przypadku jej finansowego
niewykorzystania, do czasu szczerpania wartości lecz nie dłużej, niż kolejne 12 miesięcy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w ww.zakresie
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww.zakresie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, usługi polegające na świadczeniu
usług remontowych lub dostawie nowych siłowników hydraulicznych oraz innych polegających na naprawie lub
modernizacji elementów hydrauliki siłowej zastosowanych w przemyśle lub w zakładach górniczych o łącznej
wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł
W przypadku Wykonawcy, przedstawiającego wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający
dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku,
w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu
NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym została zawarta umowa.W związku z powyższym
wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku
kalendarzowego.

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.Wykluczeniu z postępowania podlega
wykonawca: wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp oraz
art. 109 ust 1 pkt 1, 8 i 10 oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576; w stosunku do którego otwarto likwidację, sąd zarządził likwidację majątku
w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w stosunku do którego ogłoszono upadłość - z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona. Szczegółowe informacje zawarto w SWZ

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
W postępowaniu zmierzającym do zawarcia umowy ramowej ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożą
oferty niepodlegające odrzuceniu zamawiający odstępuje od żądania wadium. Minimalny okres gwarancji
na wykonane czynności remontowe wynosi: 24 miesiące od daty odebrania usługi przez Zamawiającego
potwierdzonym dokumentem odbioru oraz dodatkowo 12 miesięcy na wymienione elementy hydrauliki siłowej w
ramach gwarancji

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe określono w SWZ

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia .
Pozostałe zapisy zgodnie z częścią VI SWZ

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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Załącznik nr 5 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zawierają informacje w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 042-110075

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/10/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2022
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:
Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Elektronicznego Formularza Ofertowego EFO stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
Formularz ofertowy dostępny jest na platformie EFO, UWAGA do wykonawcy: do pól elektronicznego
formularza ofertowego wykonawca nie wpisuje żadnej ceny.
Wykonawca wypełnia wszystkie pozycje cennikowe załącznik 2a: Cennik remontu siłowników hydraulicznych,
2b: Cennik nowych części zamiennych ujawnione przez Zamawiającego w arkuszu excel (katalogu
elektronicznym). Sam arkusz excel należy w wymaganym formacie złożyć jako odrębny plik/pliki na platformie
EFO.
Załącznik 2a stanowi wartość oferty

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2022
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