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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122048-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Jaworzno: Usługi przeładunku i składowania towarów

2011/S 75-122048

Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, Wydział Zamówień
Publicznych, attn: Agnieszka Wojkowska, POLSKA-43-600Jaworzno. Tel.  +48

326185202. E-mail: agnieszka.wojkowska@pkwsa.pl. Fax  +48 326150862.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.4.2011, 2011/S 69-112725)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:63100000
Usługi przeładunku i składowania towarów.

Zamiast:

III.2.2) Zdolnośc ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

1) Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja
porównawcza.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty:

— rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o
ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
określonego jak wyżej.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty
określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
określonego jak wyżej.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający
wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

2) Wykonawca na dzień składania ofert oraz przez cały okres realizacji umowy będzie ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie
mniejszą niż 500 000,00 PLN.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty:
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a) - dokument w postaci opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

b) - oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że przez cały okres realizacji umowy będziemy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN– pod rygorem
zapłacenia kar umownych.

W przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC będzie traciła ważność po upływie terminu składania ofert, a przed
dniem zawarcia umowy dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed zawarciem umowy, najpóźniej w
dniu zawarcia umowy – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od zawarcia umowy.

Ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy – pod
rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych.”.

(wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

III.2.3) Zdolniość techniczna

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

1. Wykonawca dysponuje i będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia niezbędną ilością osób - co
najmniej 40 osobami (w tym personelem kierowniczym) zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:

a) oświadczenie w postaci informacji na temat średniej liczby zatrudnionych pracowników (w tym personelu
kierowniczego) w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
(wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ);

b) oświadczenie, iż będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia niezbędną ilością osób - co najmniej 40
osobami (w tym personelem kierowniczym) zdolnymi do wykonania zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
6 do SIWZ).

2. Wykonawca zapewni nadzór nad robotami przez osoby dozoru ruchu posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
potwierdzone przez właściwy organ nadzoru górniczego – stwierdzenia kwalifikacji o specjalności mechanicznej
„transport koleją na powierzchni” w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub
równoważne, w tym kwalifikacje dozoru wyższego dla osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia, w łącznej ilości
minimum 7 osób (w tym jedna osoba dozoru wyższego).

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:

— dokument w postaci wykazu osób posiadających stwierdzenia kwalifikacji wydane przez właściwy organ nadzoru
górniczego wraz z załączonymi dokumentami w postaci potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów
stwierdzających posiadanie kwalifikacji o specjalności mechanicznej „transport koleją na powierzchni” w podziemnych
zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub równoważnymi, w tym kwalifikacje dozoru wyższego dla
osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia, wystawionych przez właściwy organ nadzoru górniczego (wzór wykazu
stanowi załącznik nr 11 do SIWZ).
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3. Wykonawca zapewni realizację zamówienia przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przy obsłudze i
konserwacji urządzeń technicznych niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, potwierdzone przez jednostki dozoru
technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.7.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, (Dz. U. Nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi
zmianami), tj. minimum:

— operator żurawia - 8 osób,

— operator suwnicy - 4 osoby,

— konserwator żurawi - 1 osoba,

— konserwator suwnic - 1 osoba,

— konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych - 1 osoba.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:

— dokument w postaci wykazu osób posiadających uprawnienia poświadczone przez upoważnione jednostki, dla
stanowisk niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi dokumentami w postaci stosownych
zaświadczeń (wzór wykazu stanowi załącznik nr 12 do SIWZ).

4. Wykonawca zapewni realizację zamówienia przez pracowników posiadających kwalifikacje (ukończone kursy
kwalifikacyjne) w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy, tj. minimum:

— kierowca lokomotywy wąskotorowej - 8 osób,

— obsługa pił tarczowych i cylindrycznych - 2 osoby,

— obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych - 4 osoby,

— manewrowy, zwrotniczy - 4 osoby,

— obsługa cięgien urządzeń dźwignicowych (hakowy) - 8 osób,

— spawacz - 2 osób.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:

— dokument w postaci wykazu osób posiadających kwalifikacje poświadczone przez upoważnione jednostki, dla
stanowisk niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi dokumentami w postaci stosownych
zaświadczeń (wzór wykazu stanowi załącznik nr 13 do SIWZ).

5. Wykonawca dysponuje i będzie dysponował przez cały okres realizacji umowy niezbędną ilością sprzętu dla realizacji
przedmiotu zamówienia, tj. minimum:

a) lokomotywy spalinowe 550 mm - 2 szt,

b) wózki widłowe o udźwigu minimum 2,5 T - 2 szt. lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia w/w sprzętu.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:

— dokument w postaci wykazu sprzętu, który zapewnia Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia (wzór wykazu
stanowi załącznik nr 14 do SIWZ).
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, 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.

Powinno być:

III.2.2) Zdolnośc ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

1) Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN.

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja
porównawcza.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty:

— rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o
ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
określonego w sekcji II lit. D pkt 1.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty
określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
określonego w sekcji II lit. D pkt 1.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający
wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

2) Wykonawca na dzień składania ofert oraz przez cały okres realizacji umowy będzie ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie
mniejszą niż 500 000,00 PLN.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty:

a) - dokument w postaci opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

b) - oświadczenie o treści:

„Oświadczamy, że przez cały okres realizacji umowy będziemy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN– pod rygorem
zapłacenia kar umownych.

W przypadku, gdy załączona do oferty polisa OC będzie traciła ważność po upływie terminu składania ofert, a przed
dniem zawarcia umowy dostarczymy Zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy przed zawarciem umowy, najpóźniej w
dniu zawarcia umowy – pod rygorem utraty wadium za uchylanie się od zawarcia umowy.
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Ewentualne polisy na kolejne okresy dostarczymy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy – pod
rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych.” (wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

III.2.3) Zdolniość techniczna:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na
składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należytą realizacją usług związanych
z obsługą placów materiałowych (usługi załadunkowo-rozładunkowe, transport naczyń z materiałami do opustu i
wydanych z dołu, usługi urządzeniami dźwignicowymi itp.), których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż - 15 000
000,00 PLN.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:

— dokument w postaci wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, ze usługi
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)

.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

1. Wykonawca dysponuje i będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia niezbędną ilością osób - co
najmniej 40 osobami (w tym personelem kierowniczym) zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:

a) oświadczenie w postaci informacji na temat średniej liczby zatrudnionych pracowników (w tym personelu
kierowniczego) w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
(wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ),

b) oświadczenie, iż będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia niezbędną ilością osób - co najmniej 40
osobami (w tym personelem kierowniczym) zdolnymi do wykonania zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
6 do SIWZ).

2. Wykonawca zapewni nadzór nad robotami przez osoby dozoru ruchu posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
potwierdzone przez właściwy organ nadzoru górniczego – stwierdzenia kwalifikacji o specjalności mechanicznej
„transport koleją na powierzchni” w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub
równoważne, w tym kwalifikacje dozoru wyższego dla osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia, w łącznej ilości
minimum 7 osób (w tym jedna osoba dozoru wyższego).

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:

— dokument w postaci wykazu osób posiadających stwierdzenia kwalifikacji wydane przez właściwy organ nadzoru
górniczego wraz z załączonymi dokumentami w postaci potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów
stwierdzających posiadanie kwalifikacji o specjalności mechanicznej „transport koleją na powierzchni” w podziemnych
zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub równoważnymi, w tym kwalifikacje dozoru wyższego dla
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osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia, wystawionych przez właściwy organ nadzoru górniczego (wzór wykazu
stanowi załącznik nr 11 do SIWZ).

3. Wykonawca zapewni realizację zamówienia przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przy obsłudze i
konserwacji urządzeń technicznych niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, potwierdzone przez jednostki dozoru
technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.7.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, (Dz. U. Nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi
zmianami), tj. minimum:

— operator żurawia - 8 osób,

— operator suwnicy - 4 osoby,

— konserwator żurawi - 1 osoba,

— konserwator suwnic - 1 osoba,

— konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych - 1 osoba.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:

— dokument w postaci wykazu osób posiadających uprawnienia poświadczone przez upoważnione jednostki, dla
stanowisk niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi dokumentami w postaci stosownych
zaświadczeń (wzór wykazu stanowi załącznik nr 12 do SIWZ).

4. Wykonawca zapewni realizację zamówienia przez pracowników posiadających kwalifikacje (ukończone kursy
kwalifikacyjne) w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy, tj. minimum:

— kierowca lokomotywy wąskotorowej - 8 osób,

— obsługa pił tarczowych i cylindrycznych - 2 osoby,

— obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych - 4 osoby,

— manewrowy, zwrotniczy - 4 osoby,

— obsługa cięgien urządzeń dźwignicowych (hakowy) - 8 osób,

— spawacz - 2 osób.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:

— dokument w postaci wykazu osób posiadających kwalifikacje poświadczone przez upoważnione jednostki, dla
stanowisk niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi dokumentami w postaci stosownych
zaświadczeń (wzór wykazu stanowi załącznik nr 13 do SIWZ).

5. Wykonawca dysponuje i będzie dysponował przez cały okres realizacji umowy niezbędną ilością sprzętu dla realizacji
przedmiotu zamówienia, tj. minimum:

a) lokomotywy spalinowe 550 mm - 2 szt.,

b) wózki widłowe o udźwigu minimum 2,5 T - 2 szt. lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia w/w sprzętu.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty:
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— dokument w postaci wykazu sprzętu, który zapewnia Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia (wzór wykazu
stanowi załącznik nr 14 do SIWZ).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, 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.


