Nr TZGK/PN/3/2014
Zamawiający :

TRZEBNICKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ERGO SP. Z O.O.
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 TRZEBNICA
NIP : 915-178-87-69
REGON : 021793317
organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000409746
kapitał zakładowy spółki: 100.000 zł
e-mail : sekretariat@ergo.trzebnica.pl
tel. (71) 3109956 , 3109992
faks : 71 3123864

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień
publicznych na dostawę używanej koparko ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy .

Data i godz. złożenia ofert - 03.04.2014 godz. 9.45
Data i godz. otwarcia ofert - 03.04.2014 godz. 10.00

Pieczątka :
Zatwierdzam

Trzebnica, dnia 24 marca 2014r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
„Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO” sp. z o.o.
Dokładny adres do korespondencji: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
NIP: 915-178-87-69, KRS: 000409747
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 71 312 38 64
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: sekretariat@ergo.trzebnica.pl
Znak postępowania: TZGK/PN/3/2014.
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się
podanym znakiem postępowania.

2. Określenie trybu zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)
a także z wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi
dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
a. 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),
b. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692),
c. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1735).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 Prawa
zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Definicje. Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają
następujące znaczenie bez względu na ich użytą odmianę gramatyczną:
1. „Zamawiający” - Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
z siedzibą w Trzebnicy,
2. „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych w wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień
publicznych na dostawę używanej koparko ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy prowadzone przez
Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oznaczone numerem TZGK/PN/3/2014 ,
3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
4. „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.),
5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 4 SIWZ;
6. ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia i jednocześnie
złożył ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę
w sprawie wykonania Zamówienia.

4. Opis przedmiotu zamówienia
zamówienia

jest

dostawa

używanej

koparko

ładowarki.

1.

Przedmiotem

2.
-

Parametry techniczne przedmiotu dostawy:
pojazd używany, sprawny technicznie w 100%, bezwypadkowy,
rok produkcji: nie starszy niż 2007.
silnik diesel, turbodoładowany, o mocy min 70 KW,
napęd 4x4,
skrzynia biegów manualna, ustawienia jazdy przód i tył za pomocą dźwigni auto manual przy kierownicy,

-

ogumienie uniwersalne: zużycie nie większe niż 30% bieżnika,

dwa szybkozłącza w tym jedno ładowarkowe, a drugie na ramieniu koparki,
- sprawny układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
- koparko ładowarka po usunięciu wszelkich luzów, brak wycieków z układu
hydraulicznego, w pełni przygotowana do pracy,
- sterowanie ramienia koparkowego za pomocą joysticków lub drążków
-

hamulec postojowy załączany ręcznie,
zasięg ramienia kopiącego (w dół) co najmniej 4550 - mm bez teleskopu,
5000 mm z teleskopem,
zasięg kopania w linii poziomej do 7000mm,
maksymalna wysokość wysypu : 3500 mm,
maksymalny udźwig ładowarki – 3200 kg,

wyposażenie:
-

łyżka przednia dzielona ( otwierana ) z widłami,
łyżka kopiąca – szer. 60 cm,
łyżka kopiąca – szer. 30 cm,
instrukcja obsługi w języku polskim.

Przebieg nie większy niż 4 000 mg
Koparko-ładowarka musi posiadać parametry techniczne co najmniej takie jak podane przez
Zamawiającego.
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt transportu koparko-ładowarki na adres wskazany
przez Zamawiającego.
Przed przejęciem koparko ładowarki Zamawiający będzie mógł powołać własnego
rzeczoznawcę do oceny jej parametrów i stanu technicznego.
3.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w formie
bezgotówkowej.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej.
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
lub całości zamówienia podwykonawcom:
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, spełniających
warunki wymienione w pkt. 4 SIWZ.
9. Wymagania stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca
odpowiedzialny
będzie
za
prawidłową
realizację
w tym za zapewnienie serwisu sprzętu zgodnie z niniejszym punktem.

umowy,

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia
na okres 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczoodbiorczego koparko ładowarki.
3. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie do 5 (pięciu)
dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość serwisowania dostarczonego
sprzętu, a miejsce dokonywania czynności serwisowych nie może być usytuowane
dalej, niż 30 km od granic administracyjnych miejscowości Trzebnica.
5.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy przedmiotu zamówienia, na własny

koszt i ryzyko, w cenie oferty. Adres dostawy : Trzebnica ul. Milicka 47 –
Oczyszczalnia Ścieków
6. Do oferty Wykonawca dołączy fotografie oferowanej koparko ładowarki,
przedstawiające: widok z przodu, widok z tyłu, widok z prawej i lewej strony, widok
kabiny .
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do koparko ładowarki wszelkie niezbędne
dokumenty wymagane przepisami i warunkami technicznymi do jego eksploatacji.
8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie
przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 43260000-3
 Termin i miejsce dostawy przedmiotu zamówienia
Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy
na adres : Trzebnica ul. Milicka 47 – Oczyszczalnia Ścieków
12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o
których
mowa
w
art.
22
ust.
1
ustawy
tj.
dotyczące:
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia, tj. posiadanie punktu ( warsztatu ) serwisowego
zapewniającego serwis przedmiotu zamówienia, usytuowanego w odległości
nie większej, niż 30 km od granic administracyjnych miejscowości Trzebnica;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej – posiadanie polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
na kwotę minimum 50 000,00 złotych.
2) Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana
będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia.
13. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Ofertę wykonawcy
wykluczonego uważa się za odrzuconą.
14. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty i załączniki:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej tj. KRS albo CEIDG
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę, załącznik nr 1
do SIWZ;
3) oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000,00
złotych – załącznik nr 2 do SIWZ wraz z załączonym do niego dokumentem;

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień Publicznych, załącznik nr 3 do SIWZ,
5) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy, załącznik nr 4 do SIWZ,
6) wzór umowy – parafowany przez wykonawcę, załącznik nr 5 do SIWZ,
7) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 6 do SIWZ,
8) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów
rejestrowych.
Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”;
2) oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski,
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
15. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
1) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zwane dalej
zbiorczo, „Korespondencją” Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający
dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany w punkcie 1
SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1 SIWZ).
Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie, przy czym będzie ona
uznana za skutecznie złożoną, o ile dotrze do Zamawiającego w godzinach jego
urzędowania tj. pomiędzy godziną 7.00 a godziną 15.00 .
2) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Michał Jakubowicz
tel. 71 3123864 , 71 3109992 e-mail : michal.jakubowicz@ergo.trzebnica.pl lub Pan
Ryszard
Nowakowski
tel.
71
3123864
,
71
3109992
e-mail
:

ryszard.nowakowski@ergo.trzebnica.pl

16. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
warunków zamówienia, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
ofert,

niniejszej
wyjaśnień
istotnych
składania

2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego w niniejszej specyfikacji
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania,
3) ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,
po upływie, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpoznania,
4) treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie
internetowej http://www.ergo.trzebnica.pl;
5) nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień,
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach
wymagających zachowania pisemności postępowania;
6) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia pod warunkiem, że wprowadzona zmiana nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany
lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie
internetowej http://www.ergo.trzebnica.pl.
7) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert;
8) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień
Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki
określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
9) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”
zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej

http://www.ergo.trzebnica.pl
17. Wymagania dotyczące wadium
1. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:


pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank

Spółdzielczy w Trzebnicy, o numerze 53 9591 0004 2001 0010 3121 0001, z adnotacją
„wadium-zamówienie na koparko ładowarkę”,


poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,



gwarancjach bankowych,



gwarancjach ubezpieczeniowych,



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).
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin

3.

uznania na rachunku zamawiającego.

18. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
19. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, do której
należy dołączyć inne wymagane oświadczenia i dokumenty.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Z tego tytułu Wykonawcom
nie przysługują żadne roszczenia, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być
trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby)
uprawnioną (-e) do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).
Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez Osoby Uprawnione.
4. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres
informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako
jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych
do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych
w Ustawie. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób
zabezpieczonej kopercie wewnętrznej, oraz jednej nieprzezroczystej kopercie
zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę używanej koparko
ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO
Spółka z o.o. w Trzebnicy. Nr TZGK/PN/3/2014 – nie otwierać przed dniem
3.04.2014 roku, do godz. 10.00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę
i adres Wykonawcy by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia
jej Zamawiającemu po terminie.
6.

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie
oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

7.

Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się
odpowiednio pkt 6. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących
treści
złożonej
oferty.
Wykonawca
będzie
zobowiązany
do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez
Zamawiającego.

20. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2014 r. o godz. 9.45. Oferty złożone po
tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować zgodnie
z danymi adresowymi podanymi w punkcie 1 SIWZ.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego.
4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz opis sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagi):


cena netto – 100%

2. Ocena ofert będzie dokonana wg poniższej zasady:
Najniższa cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Oferty
proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg
wzoru:
C netto oferty z najniższą ceną
C

=

x

100

C netto oferty badanej
3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość
punktów obliczonych wg powyższych zasad.
5. Opis sposobu obliczenia ceny
1). Obliczając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe, jakie będą
niezbędne do zrealizowania zamówienia.
2). Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
a w szczególności:

a) wartość przedmiotu dostawy,
b) koszt transportu i ubezpieczenia transportu przedmiotu dostawy do siedziby
Zamawiającego.
3) Cena oferty winna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie, bez VAT-u
i z VAT-em.
22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze
Wykonawców podając w szczególności:

najkorzystniejszej

oferty

zawiadomi

- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie
jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało
miejsce,
- uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
- terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy,
2) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na wykonanie Zamówienia, której wzór
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty – jeżeli
zostało przekazane faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni jeżeli zostało przesłane
w inny sposób. Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może
być krótszy, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko
jedna oferta.
4) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5) W przypadku uznania danej oferty za najkorzystniejszą Wykonawca zobowiązany jest
do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba,
że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
6) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi
o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako
najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania
umowy
na
okres
obowiązywania
gwarancji
i
rękojmi,
o których mowa w pkt. 9, w wysokości 3 % ceny ofertowej przedstawionej przez
Wykonawcę.
 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
53 9591 0004 2001 0010 3121 0001
z adnotacją : „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Dostawa używanej
koparko ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO
Spółka z o.o. w Trzebnicy. Nr TZGK/PN/3/2014”
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem 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).
 W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie innej
niż pieniądz oryginał dokumentu określonego w pkt 2 ppkt 2)-5) składany jest
w osobnej kopercie w siedzibie Zamawiającego.
 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni
od dnia całkowitego wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30 % wysokości zabezpieczenia,
która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 14 dni po upływie rękojmi
za wady.
 Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba,
że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dopuszcza się zmiany umowy, stosownie do art. 144 Ustawy w następujących sytuacjach,
gdy:
-

zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

-

zmiany dotyczą zmian redakcyjnych, zmiany danych, zmiany przedstawicieli stron
itp.,
zaistnieją okoliczności nieznane stronom przy zawieraniu umowy mające istotny
wpływ na jej wykonanie.

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał,
lub może doznać uszczerbku, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI
ustawy. W przypadku niniejszego Postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:




opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego.

26. Załączniki:
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o posiadaniu polisy – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień Publicznych – załącznik nr 3,
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
Prawa zamówień Publicznych – załącznik nr 4,
5. Wzór umowy – załącznik nr 5,
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 6

Załącznik nr 1 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego przez Trzebnicki ZGK ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy
Znak sprawy TZGK/PN/3/2014

FORMULARZ OFERTOWY :
…………............................, dnia ……....................
( miejscowość, data )
Pieczęć firmowa
Nazwa, adres wykonawcy
TZGK/PN/3/2014
OFERTA
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Trzebnicy
na dostawę używanej koparko ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy zgodnie z postępowaniem TZGK/PN/3/2014 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.

Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia:
za cenę …................................................... zł netto
słownie zł.
…................................................................................................................................
za cenę …................................................... zł /z …........% VAT/
słownie zł.
…................................................................................................................................
Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej żadnych zastrzeżeń,
b) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
c) akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,
d) akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy
z Zamawiającym w miejscu i terminie przez niego określonym,
e) zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do 5 dni od podpisania
umowy,

f) na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy 6 miesięcznej gwarancji licząc od
daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,
g) akceptujemy następujące warunki płatności: Płatność nastąpi przelewem
po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz spisaniu protokołu
przekazania, na rachunek bankowy Wykonawcy,
h) będąca przedmiotem umowy koparko ładowarka jest należytej jakości, wolna
od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych
i roszczeń osób trzecich,
i)

Przedmiot dostawy zgodny jest z poniższym formularzem parametrów technicznych
i wyposażenia oferowanej koparko ładowarki.

Koparko-ładowarka (nazwa, model, rok)……………………………………………….

Bezwypadkowość
Pojazd sprawny technicznie w 100 %
Rok produkcji
Silnik oraz moc: opisać
Napęd 4 x 4
Skrzynia biegów: opisać
Ogumienie: zużycie nie większe niż 30%
Szybkozłącze ładowarkowe
Szybkozłącze na ramieniu koparki
Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
Brak luzów, brak wycieków z układu
hamulcowego
Ramie koparki sterowane za pomocą joysticków
Ramie koparki sterowane za pomocą drążków
Hamulec postojowy załączany ręcznie
Zasięg ramienia kopiącego z teleskopem i bez
teleskopu (w dół): wpisać
Zasięg kopania w linii poziomej: wpisać
Maksymalna wysokość wysypu : wpisać
Maksymalny udźwig ładowarki : wpisać
Łyżka przednia dzielona (otwierana) z widłami
Łyżka kopiąca – szerokość 60 cm
Łyżka kopiąca – szerokość 30 cm
Przebieg w motogodzinach: wpisać
Instrukcja obsługi w języku polskim

TAK
TAK

/
/

NIE *
NIE *

TAK

/

NIE *

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

/
/
/
/
/

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

*
*
*
*
*

TAK / NIE *
TAK / NIE *
TAK / NIE *
Z teleskopem ………………………..
Bez teleskopu ………………………..

TAK
TAK
TAK

/
/
/

NIE *
NIE *
NIE *

TAK

/

NIE *

* niepotrzebne skreślić
- miejsce puste należy wypełnić opisem
Oferta nasza zawiera łącznie ..................... ponumerowanych stron.

.............................................................
Imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu wykonawcy
Pieczęć

Załącznik nr 2 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego przez Trzebnicki ZGK ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy
Znak sprawy TZGK/PN/3/2014

WZÓR OŚWIADCZENIA:
…...…..............................., dnia ….......................
( miejscowość )

(data)

Pieczęć firmowa
Nazwa, adres wykonawcy

TZGK/PN/3/2014
O Ś W I AD CZ E N I E
Oświadczam, że :
- posiadamy
polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę
50 000,00 złotych i zobowiązujemy się do kontynuacji tego ubezpieczenia przez cały okres
wykonywania zamówienia i na co najmniej w/w kwotę ubezpieczenia.
Do oświadczenia załączam poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy (lub inny
dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

….............................................................
Imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu wykonawcy

Pieczęć

Załącznik nr 3 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego przez Trzebnicki ZGK ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy

Znak sprawy TZGK/PN/3/2014

WZÓR OŚWIADCZENIA :

…...…..............................., dnia ….......................
( miejscowość )

(data)

Pieczęć firmowa
Nazwa, adres wykonawcy

TZGK/PN/3/2014

O Ś W I AD CZ E N I E

Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust 1 Ustawy - Prawo zamówień

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

….......................................................
Imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu wykonawcy
pieczęć

Załącznik nr 4 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego przez Trzebnicki ZGK ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy
Znak sprawy TZGK/PN/3/2014

WZÓR OŚWIADCZENIA :

…...…..............................., dnia ….......................
( miejscowość

data)

Pieczęć firmowa
Nazwa, adres wykonawcy

TZGK/PN/3/2014
Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż spełniamy warunki dotyczące:
-

dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia wymaganych w SIWZ tj. posiadamy punkt ( warsztat ) serwisowy
zapewniający serwis przedmiotu zamówienia, usytuowany w odległości nie większej, niż 30
km od granic administracyjnych miejscowości Trzebnica;
od

sytuacji

ekonomicznej

odpowiedzialności

i

cywilnej

finansowej

tj.

w

prowadzenia

zakresie

posiadamy

polisę

działalności

ubezpieczenia
gospodarczej

na kwotę minimum 50 000,00 złotych.

…......................................................
Imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu wykonawcy
pieczęć

Załącznik nr 5 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego przez Trzebnicki ZGK ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy
Znak sprawy TZGK/PN/3/2014
WZÓR UMOWY :
UMOWA NR ................. /TZGK/2014
na dostawę koparko ładowarki
zawarta w ramach zamówienia publicznego TZGK/PN/3/2014
w dniu ….... ........ 2014 r. w Trzebnicy pomiędzy:
Trzebnickim Zakładem Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100
Trzebnica, NIP: 915-178-87-69, REGON: 021793317, zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000409746, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, reprezentowaną przez:
1.
Rafała Jarosa – Prezesa Zarządu,
2.
Michała Jakubowicza - Prokurenta
zwaną dalej „Kupującym”,
a
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

zwanym dalej „Sprzedającym”,
o następującej treści:
1. Sprzedający

zobowiązuje

się

§1
przenieść

własność

.............................................................................................
zobowiązuje

się

zapłacić

Sprzedającemu

kwotę

na

koparko

ładowarki

Kupującego.

Kupujący

wynikającą

z

oferty

z

dnia

………………………… . Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie …………..
2014 roku, w Trzebnicy, przy ul. Milickiej 47 – Oczyszczalnia Ścieków
2. Sprzedający oświadcza, że sprzęt posiada parametry zgodne z zawartym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia opisem przedmiotu zamówienia. W/w specyfikacja
stanowi integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Strony ustalają ostateczną wysokość ceny za przedmiot umowny na kwotę wynikającą
z

oferty

tj.

w

wysokości:

………............

zł

(słownie:

.......................

..........................................................................................) brutto, łącznie z podatkiem VAT.
Cena zawiera kwotę transportu i ubezpieczenia transportu koparko ładowarki

do

Oczyszczalni Ścieków w Trzebnicy, przy ul. Milickiej 47.
2. Płatność nastąpi przelewem po przekazaniu Kupującemu przedmiotu zamówienia oraz
spisaniu protokołu przekazania, stwierdzającego dostawę koparko ładowarki zgodnie
ze złożoną przez Sprzedawcę ofertą, na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie
30 dni od daty sprzedaży.
3. Fakturę należy dostarczyć wraz z protokołem odbioru koparko-ładowarki.
§3
1. Sprzedawca oświadcza, że będąca przedmiotem umowy koparko ładowarka:
1) jest po przeglądach technicznych,
2) została sprawdzona pod względem poprawności jej funkcjonowania,
3) spełnia wszystkie parametry techniczne w zakresie jej eksploatacji i bezpieczeństwa,
4) jest odpowiednio przygotowana i zakonserwowana do dalszej eksploatacji,
5) posiada ważne badania techniczne i homologacje wymagane przez przepisy prawa,
6) jest wolna od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych
i roszczeń osób trzecich.
2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na będącą przedmiotem niniejszej umowy
koparko ładowarkę na okres 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego koparko ładowarki.
3. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym Sprzedawca usunie w terminie do 5 ( pięciu) dni
roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Kupującego.
4. Zgłoszenia uszkodzeń będą przyjmowane mailowo na adres e-mail …................
§4
1. Strony zgodnie ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości.......
wartości umownej wynagrodzenia, określonego w § 2 niniejszej umowy.
2.Wykonawca

wniesie

zabezpieczenie

należytego

wykonania

umowy

w formie:.............................................................................................................................. .
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
z zastrzeżeniem kwoty 30 % wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie
zwrócona nie później niż 14 dni po upływie rękojmi za wady.

§5
1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne:

a) w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony
od upływu terminu wykonania zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy,
b) za opóźnienie w usunięciu usterek w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości
umownej za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu wyznaczonego terminu
usunięcia wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn dotyczących Sprzedającego
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego.
3. Każda

ze

stron

może

dochodzić

odszkodowania

przekraczającego

wysokość

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907).
§7
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd

właściwy

dla Kupującego.
§8
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
dwa otrzymuje Kupujący, a jeden Sprzedający.

KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY

Załącznik nr 6 do SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego przez Trzebnicki ZGK ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy
Znak sprawy TZGK/PN/3/2014

WZÓR OŚWIADCZENIA :
…...…..............................., dnia ….......................
( miejscowość )

(data)

Pieczęć firmowa
Nazwa, adres wykonawcy
TZGK/PN/3/2014
Oświadczenie
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z późn. zm.)
Działając imieniem Wykonawcy, niniejszym oświadczam, że


Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*



Wykonawca należy do grupy kapitałowej*, do której należą następujące podmioty:

…...............................................
…...............................................
…...............................................
…...............................................
*niepotrzebne skreślić

….............................................................
Imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu wykonawcy
Pieczęć

