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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66596-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2014/S 040-066596

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

ZOO Wrocław Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 1-5
Punkt kontaktowy: ZOO Wrocław Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, Sekretariat Zarządu (I
piętro)
Osoba do kontaktów: Marta Gondek
51-618 Wrocław
POLSKA
Tel.:  +48 713483024
E-mail: m.gondek@zoo.wroc.pl
Faks:  +48 713483768
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zoo.wroclaw.bip-e.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 prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

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:
Obsługa techniczna pogwarancyjna oraz wykonywanie czynności administracyjnych obiektu Afrykarium –
Oceanarium ZOO Wrocław Sp. z o.o.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66596-2014:TEXT:PL:HTML
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren
ZOO Wrocław Sp. z o.o.
Kod NUTS PL514

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług serwisowo-technicznych i gospodarczych w „Afrykarium-
Oceanarium" na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy w szczególności:
zapewnienie realizacji usług gospodarczych i serwisowo-technicznych systemów, instalacji, urządzeń,
aparatury i wyposażenia zgodnie z instrukcjami serwisu eksploatacji i konserwacji oraz wymagań przepisów
technicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50000000, 50800000, 50700000, 90910000, 70330000

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:
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 400 000 PLN

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
Rozpoczęcie 1.10.2014. Zakończenie 1.10.2018

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia, przed
zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w
ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zostały określone w dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Wykonawcy mogą wspólnie się ubiegać o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim, przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawie Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnień. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie stosownego
oświadczenia, o którym mowa w pkt B.1.1 poniżej,
1.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub
wykonuje nadal co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu Oceanarium:
— z galeriami i ekspozycjami zawierającymi łącznie nie mniej niż 10.000.000,00 litrów wody słodkiej i słonej
łącznie,
— o powierzchni ogólnej nie mniej jak 10.000,00 m²,
— z restauracją o powierzchni min. 300,00 m²,
— posiadającym tunel akrylowy o długości min. 15,00 mb.
Usługa musi trwać nie przerwanie, co najmniej 24 miesiące z okresu ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu
składania ofert.
Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt
B.1.1. oraz dokumentów, o których mowa w pkt B. 1.2. lit. e) poniżej,
1.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
a) osobami, które będą wykonywały czynności serwisowo-techniczne w niniejszym postępowaniu,
posiadającymi wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane w specjalnościach:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w tym niskoprądowe tj.
sygnalizacji pożaru, okablowanie strukturalne,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych,
oraz minimum 5–letnie doświadczenie w instalacji urządzeń, systemów, instalacji, aparatury i wyposażenia
opisanych w załączniku Nr 1 do SIWZ, w tym realizację min. 1 -go kontraktu w omawianym zakresie,
b) jedną osobą posiadającą min. 3 letnie doświadczenie przy pracy z instalacjami uzdatniania wody w tym
ozonowania i filtracji,
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c) jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
doświadczenie na stanowisku kierownika robót przy instalacji-montażu lub obsłudze systemu LSS (systemu
podtrzymania życia) na obiekcie o objętości min. 10.000,00 m³ wody,
d) jedną osobą posiadającą umiejętności stosowania technik alpinistycznych w zakresie wykonywania usług
polegających na myciu okien, fasady szklanej, odśnieżaniu dachu z opadu ponadnormatywnego oraz innych
zbliżonych do wymienionych zadań wymagających użycia wysięgnika koszowego,
e) jedną osobą z pięcioletnim doświadczeniem przy obsłudze i konserwacji systemów dachowych wykonanych
w technologii poduszek z folii ETFE o powierzchni min. 5000,00m²,
f) jedną osobą posiadającą uprawnienia brokarza i min. trzyletnie doświadczenie w przeprowadzaniu wizualnej
oceny technicznego stanu wiązarów dachowych z drewna klejonego,
g) osobami (dwoma) posiadającymi dyplom kierownika prac podwodnych min. II klasy, uzyskany na podstawie
ustawy z 17.10.2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych – Dz. U. z 2003 r. Nr 199 poz. 1936 z późn. zm., z
minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu prac podwodnych,
h) jedną osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w zawodzie ogrodnika zieleni wewnętrznej dla
roślin tropikalnych w tym doświadczenie w pielęgnacji "zielonych ścian" o pow. min. 250,00 m².
Wykonawca potwierdza spełnianie powyższych warunków poprzez złożenie wykazu, o którym mowa w pkt
B.1.2.g) poniżej.
1.2 Spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca wykazuje brak podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez złożenie:
a) oświadczenia, o którym mowa w pkt B.1.2. lit. a) poniżej,
b) dokumentów, o których mowa w pkt B.1.2. lit. b) poniżej - w celu wykazania, że w stosunku do Wykonawcy
nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości lub, że po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego,
c) dokumentu, o którym mowa w pkt B.1.2. lit. c) poniżej - na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków,
d) dokumentu, o którym mowa w pkt B.1.2. lit. d) poniżej - na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne,
e) informacji lub listy, o której mowa w pkt B.1.2. lit."j" poniżej - w celu wykazania, że Wykonawca nie należy lub
należy do grupy kapitałowej,
f) informacje z Krajowego Rejestru Karnego, o których mowa w pkt B. 1.2. lit. "f” poniżej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunki określone w pkt 1.1.2 – 1.1.3 powyżej winni spełniać Wykonawcy wspólnie,
b) warunki określone w pkt 1.2 powyżej powinien spełniać każdy Wykonawca z osobna.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte
w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w pkt B poniżej (które zobowiązany jest złożyć Wykonawca
biorący udział w postępowaniu), według zasady: spełnia / nie spełnia.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 celu pisemne zobowiązanie tych
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
B. Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca biorący udział w
postępowaniu zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione oświadczenia i dokumenty (zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz. U. z 2013
r., poz. 231):
1. Oświadczenia i dokumenty:
1.1. w formie oryginału:
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
1.2. w formie oryginału lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" na zasadach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) 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 Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług (w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia określonego w pkt A.1.1.2 powyżej) w okresie trzech 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
— poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.
f) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
— pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
— pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
— pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
j) informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej albo listę podmiotów, należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
1.3 W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić (w oryginale)
pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2.1. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
obowiązują przepisy określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
2.2. W/w Wykonawca, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B.1.2.b)-d) powyżej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
2.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B.1.2.b)-d) powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Określone w pkt B.2.2. powyżej wymagania dotyczące terminów wystawiania dokumentów stosuje się
odpowiednio.
2.4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
3. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (wymienione w pkt B.1.1. powyżej) składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców
występujących wspólnie albo wszyscy Wykonawcy wspólnie,
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b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wymienione w pkt B.1.2.a) powyżej) musi złożyć każdy z
Wykonawców odrębnie (w tym zakresie poszczególne oświadczenia muszą być podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli każdego z Wykonawców, tj. osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, etc.),
c) dokumenty wymienione w pkt B.1.2. lit. b), lit. c), lit. d), lit. f) i lit. j) powyżej muszą zostać złożone odrębnie
przez każdego z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
d) dokumenty wymienione w pkt B.1.2. lit. e) i lit. g) powyżej Wykonawcy mogą przedstawić, jako jedne wspólne
dla nich dokumenty.
Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawie Prawo zamówień
publicznych, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 mln zł.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 mln zł.
Uwaga: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w walucie innej
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w
pkt B.1.1 sekcji III.2.1) „Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego” oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2.a)-b) poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2. Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków
udziału w postępowaniu Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej
wymienione oświadczenia i dokumenty (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane, Dz. U. z 2013 r., poz. 231), w formie oryginału lub kopii poświadczonej "za
zgodność z oryginałem" na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 mln zł.
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie
mniejszej niż 4 mln zł.
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentu dotyczącego sytuacji
finansowej wymaganego przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c ustawy Prawo
zamówień publicznych).
Natomiast w odniesieniu do warunku opisanego w pkt 1.b) powyżej, w celu oceny gwarantowania rzeczywistego
dostępu do zasobu podmiotu użyczającego, Zamawiający żąda dokumentu wymienionego w pkt 2.b) powyżej
wystawionego na podmiot użyczający.
3. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
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a) dokumenty wymienione w pkt 2.a) powyżej muszą zostać złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców,
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
b) dokumenty wymienione w pkt 2.b) powyżej Wykonawcy mogą przedstawić, jako jedne wspólne dla nich
dokumenty.

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
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

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 ogółem brutto za realizację usług gospodarczych i serwisowo-technicznych. Waga 70
2. Wysokość miesięcznych wpłat dla Zamawiającego liczona wskaźnikiem procentowym od przychodów netto
uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności komercyjnej za ostatni miesiąc. 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:
08/U/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 3.4.2014 -
10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.4.2014 - 10:00

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
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w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 3.4.2014 - 10:30
Miejscowość:
ZOO Wrocław Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, sekretariat Zarządu (I piętro).
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: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 42 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem 08/U/2014. Wykonawcy
proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z przedstawicielami Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 10 dni
od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.2.2014


