SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ TOWARU

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU
WYWROTKA - ROK PRODUKCJI 2018

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym i nie podlega przepisom ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.)
Realizowane jest na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług,
dostawę towarów i roboty budowlane” obowiązującego w Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.
ul. Nad Kanią 77
63 - 800 Gostyń
NIP: 696-14-12-089
REGON: 410346735
tel. 65 572 94 30, fax 65 572 94 50
www.zwikgost.cc.pl
tme@zwikgost.cc.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.).
Podstawa prawna: Art. 133 ust. 1 w/w ustawy.
Realizowane jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług,
dostawę towarów i roboty budowlane” obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Gostyniu Spółka z o.o.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka - rok produkcji
2018
Spełniający następujące wymagania:
Samochód musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo
o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku
w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem
pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
Masy:
• DMC – do 3,5 T,
Silnik:
•
•
•
•
•

Wysokoprężny, 4 cylindrowy z wtryskiem bezpośrednim,
Pojemność skokowa minimum 2200 cm3,
Moc maksymalna: min 100 kW,
Poziom emisji spalin minimum Euro 5,
Turbosprężarka chłodzona cieczą.

Kabina:
•
•
•
•
•

Podwójna, min. 6 miejscowa,
Liczba drzwi: 4
Ściana tylna działowa z oknem,
Tylna krata ochronna,
Skrzynka narzędziowa,
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•
•

Szyby przyciemniane,
Kolor: niebieski .

Zbiornik paliwa:
•

Min. 80 l;

Koła i ogumienie:
•
•

Ogumienie standardowe przód/tył,
Koło zapasowe standardowe.

Układ hamulcowy:
•

układ hamulcowy ze wspomaganiem hamowania ABS

Wyposażenie dodatkowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach;
Poduszka powietrzna kierowcy;
Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka boczne;
Wspomaganie układu kierowniczego;
Szyba przednia podgrzewana elektrycznie;
Wzmocnione tylne zawieszenie;
Blokada tylnego mostu;
Centralny zamek z pilotem;
Klimatyzator zintegrowany (Webasto),
Klimatyzacja manualna,
Sygnalizacja ostrzegawcza obejmująca lampę zespoloną na dachu.
Hak holowniczy ,
Oznaczenie żółtym pasem,
Pakiet podstawowy tj. gaśnica, trójkąt, instrukcja obsługi w języku polskim,
Komplet dywaników.

Zabudowa:
Zabudowa polega na zabudowie typu wywrotka trójstronna o minimalnych wymiarach
wewnętrznych:
•
•
•

Długość: min 2900 mm;
Szerokość: min 2100 mm;
Wysokość: min 400 mm.

Gwarancja:
•
•
•
•
IV.

gwarancja na prawidłowe działanie samochodu (w tym podzespoły mechaniczne,
elektryczne i elektroniczne) minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów,
gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy,
gwarancja na perforacje nadwozia minimum 72 miesiące,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości do 100 km od siedziby
Zamawiającego.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- termin rozpoczęcia - od dnia podpisania umowy
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- termin zakończenia - 3 miesiące od dnia podpisania umowy
V.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI.

INFORMACJE O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJĄ
ZŁOŻYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda
złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w stosunku do
Wykonawców, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym
powyżej.
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.
VII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
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1. Wymagania podstawowe:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ,
c) oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo dla osoby lub osób
upoważnionych do podpisania oferty (Pełnomocnictwo musi być złożone w formie
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii),
d) wzory dokumentów (formularze, oświadczenia) dołączonych do SIWZ muszą zostać
wypełnione przez Wykonawcę lub mogą zostać przygotowane zgodnie z załączonymi
wzorami,
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Forma oferty:
a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
b) całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie a strony oferty ponumerowane,
c) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do
wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione
do podpisania oferty,
d) dokumenty (formularze, oświadczenia) sporządzone na podstawie wzorów załączonych
do SIWZ muszą być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w
skład oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem stron kopii
dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/osoby upoważnione do podpisania
oferty,
e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty:
a) formularz oferty, (Załącznik Nr 1)
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 2)
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, (Załącznik Nr 3)
d) zaakceptowany wzór umowy, (Załącznik Nr 4)
e) pozostałe wymagane dokumenty, o których mowa w SIWZ
VIII.

WYJAŚNIENIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ:
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert,
b) zapytania mogą być składane pisemnie i drogą elektroniczną na adresemail:tme@zwikgost.cc.pl,
c) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na swojej stronie
internetowej.
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2. Zmiany w treści SIWZ:
a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający umieści na swojej stronie
internetowej,
b) każda zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców,
c) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym
Wykonawców na swojej stronie internetowej.
IX.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Henryk Karolczak (tel. 65 572 94 37),e-mail: tme@zwikgost.cc.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
X.

MIEJSCE, TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę w zamkniętej kopercie z opisem:
Nazwa Zamawiającego
Oferta na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka - rok
produkcji 2018
Nazwa i siedziba Wykonawcy
należy złożyć do dnia 16.01.2018 r. do godziny 11.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka. z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63 - 800 Gostyń
(sekretariat).
XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego
kryterium: cena - 100%
2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według
następującego wzoru:
najniższa cena brutto
Cena = ------------------------------------- x 100% x 100 pkt.
cena brutto oferty badanej
3. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie
wykluczonych z postępowania i które nie zostaną odrzucone.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o
podane kryterium oceny.
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XIII.

UZUPEŁNIENIE OFERTY

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy w terminie
przewidzianym do składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń
lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 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 unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.
XIV.

OCENA OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2. Ocena ofert przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i
oświadczeń, jakie Wykonawca przedstawił w swej ofercie.
XV.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, jeżeli:
a) otwarto ich likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego,
b) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
c) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
b) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
XVI.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
XVII.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH
W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
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Załączniki do SIWZ:
1.
2.
3.
4.

formularz oferty (Załącznik Nr 1)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3)
wzór umowy (Załącznik Nr 4)

Gostyń, dnia 03.01.2018 r.
Sporządziła komisja przetargowa

……………………………..
……………………………..
……………………………..

ZATWIERDZAM
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