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Polska-Gizałki: Piece kuchenne, suszarki do produktów rolnych oraz urządzenia do gotowania lub podgrzewania
2016/S 079-139985

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

JHJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nowa Wieś 11
Punkt kontaktowy: JHJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktów: Paweł Henzler
63-308 Gizałki
POLSKA
Tel.:  +48 627419294
E-mail: przetargi@jhj.pl 
Faks:  +48 627419328
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.jhj.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podmiot prywatny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: produkcja gotowych pasz dla zwierząt

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa zespołu suszarni rozpyłowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: JHJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki.

STRONA INTERNETOWA

mailto:przetargi@jhj.pl
www.jhj.pl
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Kod NUTS PL416

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu suszarni rozpyłowej
w ramach projektu Banku Gospodarstwa Krajowego, III Oś priorytetowa – Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach, działanie 3.2. – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2. – Kredyt na
innowacje technologiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Unii Europejskiej.
2. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu suszarni rozpyłowej ma na celu wdrożenie innowacyjnej
technologii produkcji preparatów probiotycznych oraz produktu higienizującego.
3. Przedmiot Zamówienia powinien być fabrycznie nowy, z datą produkcji co najmniej z 2016 roku.
4. Zaoferowany Przedmiot Zamówienia musi być gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i
inwestycji.
5. Przedmiot Zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy wraz z dokumentacją
w języku polskim, warunkami gwarancji i kartą gwarancyjną.
6. Przedmiot Zamówienia obejmuje również przeszkolenie 5 osób Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi,
konserwacji i eksploatacji Przedmiotu Zamówienia w terminie jak dla dostawy.
7. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu
przekazania.
8. Przedmiot Zamówienia zawierający również informację o wymaganych parametrach techniczno-użytkowych
został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 oraz 7 do WZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42214000, 42214200

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 13 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
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III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w EUR.
2. Zamawiający dokona zapłaty ceny przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie Zamówienia Publicznego. W przypadku
dopuszczenia takiej możliwości, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwa do
reprezentowania wszystkich podmiotów w toku Postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego albo do
reprezentowania w Postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego Zamówienia.
2. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia Publicznego została wybrana,
można żądać przed zawarciem Umowy w sprawie Zamówienia Publicznego, umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. Warunki udziału w
postępowaniu:
1. O udzielenie Zamówienia Publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej trzy dostawy suszarni rozpyłowej o wartości minimum 209 000 EUR (każda dostawa w
ramach odrębnej umowy).
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego.
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów
(określonych w rozdziale VI WZ) załączonych do oferty, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca
spełnia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 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
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celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu Zamówienia.
5. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż euro, Zamawiający przeliczy je na euro.
Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o
przedmiotowym Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursów
walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem
zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 23.9.2002, w sprawie
sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz.U. NBP z 2002 nr 14, poz. 39 z późn.
zm.).
B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale V ust. 1 WZ, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w rozdziale V WZ, Zamawiający
żąda przedłożenia:
1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zamawiający zaleca wykorzystanie
Załącznika numer 3 do WZ).
1.2. wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich pięciu 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 dokumentów
potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika
numer 4 do WZ).
2. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenia i dokumenty wymienione w ust.
1 składane są wspólnie dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia
Publicznego.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w rozdziale XVIII ust. 1 WZ, Zamawiający żąda przedłożenia:
3.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika numer 5 do
WZ).
4. Dokumenty, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać,
spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale V ust. 1 WZ i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w rozdziale XVI ust. 1 WZ.
8. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w rozdziale XVI ust. 2 pkt 2.4 WZ, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 9 i 10
stosuje się odpowiednio (Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika numer 6 do WZ).
9. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, 3 i 8, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o
których mowa w ust. 1, 3 i 8 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby zakończenie postępowania.
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10. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, 3 i 8.
11. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane Dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego.
12. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w rozdziale XVI ust. 2 pkt 2.4 WZ, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
13. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ
powiązań, o których mowa w rozdziale XVI ust. 2 pkt 2.4 WZ, istniejących między przedsiębiorcami, na ich
zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
14. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, o
których mowa w ust. 12, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w ust. 8.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Termin wykonania zamówienia. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JHJ 4-PN/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 020-031107 z dnia 29.1.2016

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.5.2016 - 12:30

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31107-2016:TEXT:PL:HTML
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IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 45 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 31.5.2016
Miejscowość:
Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach projektu Banku
Gospodarstwa Krajowego, III Oś priorytetowa – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2. –
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2. – Kredyt na innowacje technologiczne.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie).
2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki
przewidziane prawem a nie wskazane wprost w niniejszych WZ, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami.
4. Warunki Zamówienia można pobrać bezpłatnie w wersji elektronicznej ze strony www.jhj.pl
5. Na przedmiotowe postępowania, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej.
6. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z 29.1.2004
– Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2164).
7. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.4.2016

www.jhj.pl

