Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr 4/D/ZOŚ/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa zamiatarki podwoziowej

Tryb prowadzenia: przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Wartość zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Zatwierdził

sierpień 2017r.

I. Nazwa i adres zamawiającego
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą
REGON 210022921
tel.: 0-95 727 96 00
fax.: 0-95 727 96 01
mzk@kostrzyn.pl
www.mzk.kostrzyn.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawę zamiatarki podwoziowej
2. Kod CPV – 34921100-0
3. Informacje ogólne:
3.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3.5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38, ust.3 ustawy Pzp.
3.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
3.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Pozostałe warunki:
4.1. Przedmiot zamówienia zamiatarka podwoziowa, nowa, nieużywana - rok produkcji nie wcześniej niż 2016.
4.2. Wykonawca uzgodni telefonicznie datę i godzinę dostawy sprzętu.
4.3. Lokalizacja dostawy: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
4.4. W ofercie należy podać:
4.4.1. wykaz autoryzowanych, zlokalizowanych na terenie Polski punktów serwisowych podwozia oferowanego urządzenia (nazwa, miejscowość i odległość w km od siedziby Zamawiającego).
4.4.2 Czas naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (wymagany przez zamawiającego j- maksymalnie 2
dni robocze) od zgłoszenia drogą elektroniczną.
4.5. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie objęte było co najmniej 24-miesięczną gwarancją.
4.6. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem:
- instrukcji obsługi w języku polskim
- książki serwisowej
- wszelkich niezbędnych dokumentów spełniających wymagania Ustawy prawo o ruchu drogowym umożliwiających
uczestniczenie urządzenia w ruchu drogowym,
- dwóch kompletów kluczyków,
- harmonogramu przeglądów,

4.7. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie:
budowy i użytkowania pojazdu,
okresowej obsługi technicznej,
konserwacji pojazdu.
4.8. Pojazd musi być wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, tj. m.in. w gaśnicę, apteczkę i trójkąt ostrzegawczy.
4.9. Jeżeli szacowany czas naprawy w okresie gwarancyjnym na podstawie stwierdzonych usterek będzie dłuższy niż 2 dni
robocze, wykonawca zapewni na czas naprawy dostawę urządzenia zamiennego o podobnych parametrach technicznych.
Przez parametry podobne zamawiający rozumie parametry w zakresie +/- 25% od parametrów pojazdu naprawianego.
4.10. W czasie trwania gwarancji wykonawca ponosi wszystkie koszty wynikające z czynności serwisowych, w tym koszty
części zamiennych oraz przeglądów, konserwacji warunkujących obowiązywanie gwarancji w okresie jej trwania oraz
związane z naprawą pojazdu, z dojazdem mechaników do usunięcia awarii lub transportem pojazdu do punktu serwisowego i z powrotem.
4.11. Zamawiający wymaga wskazania cen za serwisowanie urządzenia w okresie pogwarancyjnym.
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy – maks. do 31.12.2017r. Zamawiający dopuszcza przekazanie homologacji na pojazd do końca stycznia 2018r roku.
V. Warunki udziału w postępowaniu i ocena spełniania tych warunków.
1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1, pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt.1
b) spełniają warunki w zakresie:


posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jak w niniejszym zamówieniu,



zdolności technicznej lub zawodowej,



sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Stwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych
przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną do tego komisję przetargową, na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
2.1. W zakresie warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej – w zakresie tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych wymagań
2.2 W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – wymaga przedstawienia co najmniej dwóch
należycie wykonanych dostaw urządzeń typu zamiatarka w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, polegających na wykonaniu czynności jak w niniejszym zamówieniu (wraz z podaniem nazwy zamawiającego, wartość netto pojazdu i termin realizacji) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru).
2.3. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej – posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000zł.
Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej
oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, zostanie wykluczony z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia
1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej
poprawności oferta musi zawierać następujące oryginały dokumentów lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z
oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
1.2. Wypełniony i podpisany formularz oferty technicznej (Załącznik nr 2).
1.3. Fotografie poglądowe oferowanego przedmiotu zamówienia,
1.4. Wykaz autoryzowanych, zlokalizowanych na terenie Polski punktów serwisowych podwozia oferowanego
urządzenia (nazwa, miejscowość i odległość w km od siedziby Zamawiającego).
1.5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (Załącznik nr3),
1.6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – (Załącznik nr4),
1.7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 /sześć/ miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę),
1.8. Podpisany i wypełniony w miejscach dotyczących wykonawcy wzór umowy – (Załącznik nr5),
1.9. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000zł.
1.10. Wykaz wykonanych dostaw urządzeń typu zamiatarka – co najmniej 2 dostawy, w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składania ofert (wraz z podaniem nazwy zamawiającego, wartość netto pojazdu i termin realizacji), polegających na wykonaniu czynności jak w niniejszym zamówieniu oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru). (Załącznik nr6)
1.11. Katalog części zamiennych zabudowy w wersji elektronicznej
1.12. cennik części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
1.13. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wadium w formie innej niż w pieniądzu (przelew) do oferty należy
dołączyć kopię wadium, a oryginał włożyć w koszulce do oferty, tak aby zamawiający mógł go łatwo wyjąć celem
przetrzymania w depozycie.
1.14. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie
jest osobą uprawnioną na podstawie wpisu do właściwego organu rejestrującego. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma
postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć wykonawcy /nie nadruk firmowy/, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis.
2. Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji – (załącznik nr 7 do SIWZ).
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
także oświadczenie – Załącznik nr 3 i 4 dotyczące tych podmiotów.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy
Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty –pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie do
oferty oświadczenie o spełnianiu warunków – (Załącznik nr 3).
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z
tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy,
chyba że taki Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
VII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy – do 31 grudnia 2017 r. Zamawiający dopuszcza dostarczenie
homologacji na pojazd do końca stycznia 2018r.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów oraz osobach uprawnionych do porozumiewania się w sprawie przetargu
Obowiązującym sposobem porozumiewania się stron jest forma pisemna z dopuszczeniem faksu na nr 95 727 96 01 i
poczty elektronicznej mzk@kostrzyn.pl których otrzymanie na wniosek przesyłającego należy niezwłocznie potwierdzić.
UWAGA:
Wykonawca przesyłając Zamawiającemu pytania zobowiązany jest do powoływania się na konkretny punkt w specyfikacji,
którego pytanie dotyczy.
W wyjątkowych sytuacjach dla rozwiązania problemów formalnych osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z
wykonawcami jest Sławomir Łysiak.
Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
Adres do korespondencji:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.: (0-95) 727-96-00, fax.: (0-95) 727-96-01
adres poczty elektronicznej: mzk@kostrzyn.pl
strona internetowa: www.mzk.kostrzyn.pl
IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.500,00zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).
2. Wadium obejmuje okres związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert.
4. Wadium można wnieść w następujących formach:
4.1. pieniądzu,
4.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
4.3. gwarancjach bankowych,
4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dalej PARP (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr
42, poz. 275 z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. Zamawiający wskazuje do wpłaty wadium
rachunek bankowy w GBS w Barlinku O/Kostrzyn nad Odrą, nr 11 8355 0009 0104 0661 2000
0002.
6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jemu wadium zwrócone zostanie po zawarciu
umowy.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w
art. 25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2
pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
8.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
8.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający wymaga dołączenia dowodu wniesienia wadium w postaci załącznika do oferty.

X. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
2.

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.
Odmowa wyrażenia zgody powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób:
Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
„Dostawa zamiatarki podwoziowej.” Nie otwierać przed godz. 1310, dnia 12.09.2017r.
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy.
2.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oferty w postaci elektronicznej.

3.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.

Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

5.

Oferta musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy,
upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o

reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub
udzielonym pełnomocnictwem, przy zastosowaniu imiennych pieczątek. Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie
jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do
oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo (w oryginale) w tej sprawie podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Brak załączenia pełnomocnictwa do oferty skutkować będzie
wezwaniem do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6.

Zamawiający wymaga sporządzenia oferty w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

7.

Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.

8.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty oraz załączniki.

9.

Zaleca się, aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała zszyte i ponumerowane strony.

10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.
11. Jeżeli w załączniku zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony, zamieszczając na nich wymagane

załącznikiem wzorcowym informacje.
12. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne

interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się
na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością oferty. Zaleca się, aby kartki te były ponumerowane.
Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Kartki
tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie spięte.
13. Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści niniejszej

specyfikacji z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, zostaną odrzucone bez rozpatrywania. Odrzucone zostaną
również oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawierają rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, zawierają błędy w obliczeniu ceny lub wykonawca w terminie 3 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie

musi być

złożone

według

tych

samych zasad

jak składana

oferta

z

dopiskiem

ZMIANA/WYCOFANIE.
15. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
16. W przypadku braku dokumentu lub oświadczenia wskazanego w pkt VI lub nie złożenia pełnomocnictwa albo

złożenia dokumentu lub oświadczenia wskazanego w pkt VI lub pełnomocnictwa zawierającego błędy, a dokument
ten lub oświadczenie dotyczy spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, dostawca zostanie wezwany do jego
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących

dokumentów wskazanych w pkt. VI o ile dokument ten dotyczy spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.
XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.
przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, do dnia 12.09.2017r., do godz. 1300.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12.09.2017r. o godz. 1310.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy firm wykonawców wraz z adresami a także informacje dotyczące
cen zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym podatek VAT i musi być podana
cyfrowo i słownie, z wyodrębnionym podatkiem VAT.
2.

Cena może być tylko jedna.

3.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej, a jedynie w złotych polskich.

XIV. Kryteria oceny ofert.
1. Całkowita cena – 83 punktów
Oferty będą porównywane za pomocą wzoru:
Cmin
Wc= --------------------- x 83 pkt, maksymalnie 83 pkt
Cbad
Wc - całkowita liczba punków w kryterium – cena,
Cmin – cena minimalna zaoferowana w przetargu,
Cbad, – cena oferty badanej
2. wyposażenie – 17 punktów
2.1. Zamawiający przyzna ofercie 13 punktów za zastosowanie napędu zabudowy przekładnią hydrostatyczną
napędzaną wałem napędowym podwozia,
2.2 Zamawiający przyzna ofercie 2 punkty za możliwość używania zbiornika na zmiotki jako zbiornika wody
czystej.
2.3 Zamawiający przyzna dwa punkty ofercie za instalacje do mycia ulic z wysokociśnieniową listwą zmywającą
min. 2,5m i wydatkiem wody min. 30m na minutę z regulacją ciśnienia.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Wo = Wc + Ww
gdzie:
Wo – ogólna ilość punktów przyznana ofercie,
Wc – ilość punktów przyznanych ofercie za cenę,
Ww – ilość punktów przyznana ofercie za wyposażenie
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów po ocenie według powyższych
kryteriów.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o
zamówienie, podając nazwę (firmę), adres (siedzibę) wybranego wykonawcy oraz cenę najkorzystniejszej oferty.
3. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przekazania – w inny sposób,
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający zawrze umowę bez stosowania powyższych

terminów, jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny netto podanej w ofercie.

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:


pieniądzu



poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym



gwarancjach bankowych



gwarancjach ubezpieczeniowych



poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu PARP.

4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na nr konta podany w pkt. IX niniejszej specyfikacji
- dotyczącym wadium.

5.

Za zgodą wykonawcy zamawiający zaliczy kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

6.

Wniesienie pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nastąpić przed zawarciem umowy.

7.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w 2 etapach:


70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane, tj. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego;



30% - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

XVII. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie zgodnie ze sposobem porozumiewania się stron. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle
wykonawcom, którym przekazał specyfikację oraz umieści na stronie internetowej bez wskazania źródła zapytania.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub zaniechania przez zamawiającego
czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie
pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2.

Odwołanie przysługuje wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego
3.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.

Termin na wniesienie odwołania wynosi 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie
10 dni – w przypadku przesłania informacji innym sposobem.

Wykaz załączników:
1.

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,

2.

Formularz oferty technicznej - załącznik nr 2,

3.

Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 3,

4.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4,

5.

Wzór umowy – załącznik nr 5,

6.

Wykaz zrealizowanych dostaw – załącznik nr 6,

7.

Oświadczenie – grupa kapitałowa – załącznik 7

Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.

Załącznik nr 1 do SIWZ

ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
OFERTA

1. Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................
Adres:...............................................................................................................
........................................................................................................................
adres poczty elektronicznej: ...........................................................................
nr telefonu: ...............................nr faksu: ..................................
Osoba do kontaktu w sprawie oferty …………………………………………………tel. ……………
2. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w trybie przetargu nieograniczonego składamy ofertę na:
Dostawę zamiatarki podwoziowej: ………………………………………………………………………….
marka (model, typ, producent), rok produkcji
spełniającej wymagania załącznika nr 2 do SIWZ, za cenę netto: ……………………………………………… zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….……),
podatek VAT 23% w kwocie ……………………………………..zł,
cena brutto ……………………………………………………………………………………………………….. zł.
3. cena za 1 roboczogodzinę pracy serwisu pogwarancyjnego ……………………………….... zł netto
4. cena za 1 km przebiegu pojazdu serwisowego (według rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.……………… zł netto
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
7. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy.
8. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji i świadczenia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego (koszty
serwisowe
opisane
w
rozdziale
III
pkt.
4.11.)
przez
okres
................/słownie...................................................................../ miesięcy od daty wystawienia faktury (minimum 24 mce).
9. Zapewniamy czas naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (wymagany przez zamawiającego maksymalnie 2 dni robocze) …………….. godzin, pod adres email: ……………………...…………………………….
10. Zapewniamy dostawę pojazdu zamiennego o podobnych parametrach technicznych, jeżeli szacowany czas
naprawy w okresie gwarancyjnym na podstawie stwierdzonych usterek będzie dłuższy niż 5 dni roboczych.
11. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom część zamówienia:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(określić część zamówienia i podać nazwy wykonawców)

..……………….............................................
miejscowość, data

………………….................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ
NA DOSTAWĘ ZAMIATARKI PODWOZIOWEJ
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta,
typu/modelu pojazdu specjalistycznego oraz uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK
lub wpisanie parametrów oferowanego pojazdu.
Producent: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Typ/model: ……………………………………………………………… Rok produkcji……………………………………...
ZABUDOWA
Dane
1

SILNIK

techniczne
oferowane
Przekładania
hydrostatyczna
napędzana

1,1

wałem

napędowym

Rodzaj napędu

(Opcja
pkt)

podwozia

dodatkowe 13
lub

silnik

opcjonalnie
wysokoprężny

min.75 kW
DMUCHAWA I SYSTEM ZASYSAJĄCY

2
2,1

Napęd wentylatora dmuchawy

2,2

Wydajność dmuchawy

Hydrauliczny
tożsamy
Minimum 10000 m3/h
Stal

2,3

Dysze zasysające - materiał

pokryta

2,4

Uchylna ssawa lub klapka do wciągania większych przedmiotów

Wymóg

2,5

System zraszania w kanale ssącym

Wymóg

2,6

Unoszenie wózka ssącego po włączeniu biegu wstecznego

Wymóg

3,1

UKŁAD NAGARNIAJĄCY

3,2

Rodzaj układu
Dwa agregaty zamiatająco-zasysające, jeden po lewej stronie zabudowy,
drugi po prawej stronie zabudowy

Ciągniony
Wymóg

Dwie szczotki talerzowe jedna po lewej stronie zabudowy, druga po prawej
3,3

stronie zabudowy, napędzane przez silniki hydrauliczne, z możliwością
płynnej regulacji z kabiny operatora: pozycji, obrotów, kąta natarcia,

Wymóg

docisku
3,4

3,5
3,6

Automatyczne odchylenie agregatu zamiatającego pod zabudowę przy
napotkaniu na przeszkodę
Szczotka walcowa umiejscowiona za szczotkami talerzowymi z regulacją kąta
zamiatania i docisku oraz opcja pływająca
Możliwość używania dwóch agregatów jednocześnie

powłoką

odporną na ścieranie lub
aluminium

3

lub

Wymóg
Wymóg
Wymóg

3,7

Maksymalna szerokość zamiatania przy dwóch agregatach

4

Minimum 3550 mm

ZBIORNIK NA ZMIOTKI
3

4,1

Pojemność zbiornika zmiotek netto: minimum 5,5 m

4,2

Materiał zbiornika na zmiotki

Stal nierdzewna

4,3

Hydraulicznie podnoszony zbiornik na zmiotki z klapą unoszoną hydraulicznie

Wymóg

4,4

Drzwiczki do wrzucania większych przedmiotów po obu stronach zabudowy

Wymóg

4,5

Zawór do spuszczania nadmiaru wody ze zbiorników

Wymóg

4,6

Pneumatyczne, elektryczne lub hydrauliczne oczyszczanie sit

Wymóg

4,7

Ręczne lub elektryczne awaryjne podnoszenie zbiornika

Wymóg

Wymóg

UKŁAD WODNY

5
5,1

Pojemność głównego zbiornika wody czystej

5,2

Możliwość używania zbiornika na zmiotki jako zbiornika wody czystej.

5,3

Minimum 1500 l
Opcja - dodatkowe 2
pkt.

Galwaniczne zabezpieczenie antykorozyjne metalowych zbiorników wody
czystej lub ich wykonanie z tworzywa sztucznego

Wymóg

5,4

Zawór do spuszczania wody z układu

Wymóg

5,5

Zewnętrzny wziernik poziomu wody

Wymóg

Myjka wysokociśnieniowa z automatycznie nawijanym wężem o długości od
5,6

minimum 20 mb z pistoletem lub lancą wyposażoną w regulowaną dyszę Wymóg
wysokiego ciśnienia

5,7

System zraszania przy szczotkach talerzowych

Wymóg

5,8

Przednia listwa do wstępnego zraszania nawierzchni

Wymóg

5,9

Instalacja do mycia ulic z wysokociśnieniową listwą zmywającą min. 2,5 m i Opcja - dodatkowe 2
wydatkiem wody min. 30 l na minutę z regulacją ciśnienia

pkt.

5,10 Przyłącze wodne do czyszczenia turbiny

Wymóg

5,11 Czujnik wyłączający pompę w przypadku braku wody

Wymóg

ELEMENTY STERUJĄCE W KABINIE OPERATORA

6
6,1

Włącznik ssawy i agregatu zamiatającego

Wymóg

6,2

Bezstopniowa regulacja obrotów szczotek talerzowych

Wymóg

Płynne sterowanie położeniem szczotek talerzowych w osi poziomej, z
6,3

możliwością ich zablokowania w każdym położeniu w dostępnym zakresie Wymóg
regulacji

6,4

Regulacja docisku szczotek talerzowych

Wymóg

6,5

Płynna regulacja kąta natarcia szczotek talerzowych

Wymóg

6,6

Bezstopniowa regulacja obrotów szczotki walcowej

Wymóg

6,7

Regulacja położenia szczotki walcowej w osi pionowej i poziomej

Wymóg

6,8

Włącznik pompy wodnej

Wymóg

6,9

Włącznik silnika zamiatarki - jeśli występuje

Wymóg

6,10

6,11

Płynna,

bezstopniowa

regulacja

prędkości

obrotowej

silnika

zamiatarki/wentylatora
Włącznik ustawienia ssawy pod kątem lub klapki do podnoszenia większych
przedmiotów

Wymóg
Wymóg

6,12 Włącznik do równoczesnego unoszenia agregatu zamiatającego i ssawy

Wymóg

6,13 Regulacja ilości wody do poszczególnych odbiorników

Wymóg

6,14 Podnoszenie zbiornika z kabiny operatora lub pilotem przewodowym

Wymóg

6,15 Podnoszenie klapy zbiornika z kabiny operatora lub pilotem przewodowym

Wymóg

7
7,1

ELEMENTY KONTROLNE W KABINIE OPERATORA
Licznik motogodzin

Wymóg

7,2

Licznik kilometrów zamiatania

Wymóg

7,3

Temperatura cieczy chłodzącej - w przypadku napędu od silnika spalinowego

Wymóg

7,4

Temperatura oleju - w przypadku napędu od silnika spalinowego

Wymóg

7,5

Obroty silnika (jeśli występuje)

Wymóg

7,6

Obroty wentylatora dmuchawy (rpm lub %)

Wymóg

7,7

Ciśnienie powietrza w instalacji pneumatycznej

Wymóg

7,8

Kontrolka rezerwy wody

Wymóg

7,9

Cyfrowy lub analogowy wskaźnik poziomu wody

Wymóg

7,10 Monitor LCD do obserwacji obrazu z kamer

Wymóg

7,11 Kontrolka ciśnienia oleju - w przypadku napędu od silnika spalinowego

Wymóg

7,12

7,13

7,14

7,15

Kontrolka temperatury cieczy chłodzącej - w przypadku napędu od silnika
spalinowego
Wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego (dopuszczalny wskaźnik na
zewnątrz obudowy)
Wskaźnik zapchania filtra oleju hydraulicznego (dopuszczalny wskaźnik na
zewnątrz obudowy)
Kontrolka ładowania akumulatora - w przypadku napędu od silnika
spalinowego

Wymóg
Wymóg
Wymóg

POZOSTAŁE

8
8,1

Wymóg

Manewrowa kamera video z widokiem na tył pojazdu z możliwością
obserwacji w warunkach ograniczonego oświetlenia

Wymóg

8,2

Kamery wideo z widokiem na układy zamiatające po obu stronach zamiatarki

Wymóg

8,3

Odblaskowa okleina ostrzegawcza

Wymóg

8,4

Centralne smarowanie

Wymóg

8,5

Układ ograniczający zapylenie

PM10

8,6

8,7
8,8

2 pomarańczowe lampy ostrzegawcze wykonane w technologii LED w
osłonach, na dachu zbiornika, w jego tylnej części.
Po 2 lampy robocze na każdej stronie zbiornika (w przedniej i tylnej części
zbiornika) oświetlające otoczenie zamiatarki, wykonane w technologii LED
Kolor zbiornika pomarańczowy, RAL 2011

Wymóg
Wymóg
Wymóg

Dane techniczne
oferowane

PODWOZIE
1

Ładowność kompletnego pojazdu gotowego do pracy

Minimum 6 t

2

Podwozie dwuosiowe 4x2;

Wymagane

3

Kabina krótka, 2-miejscowa;

Wymagane

4

Silnik wysokoprężny min. 250 KM;

Wymagane

5

Silnik spełniający aktualne normy emisji spalin;

Wymagane

6

Wydech wyprowadzony do góry za kabiną;

Wymagane

7

Skrzynia biegów manualna;

Wymagane

8

Koła 22,5 cala;

Wymagane

9

Opony o rozmiarze 12R22,5;

Wymagane

10

Przednie zawieszenie resory paraboliczne;

Wymagane

11

Stabilizator osi przedniej;

Wymagane

12

Tylne zawieszenie pneumatyczne;

Wymagane

13

Stabilizator osi tylnej;

Wymagane

14

Regulacja wysokości zawieszenia;

Wymagane

15

Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi;

Wymagane

16

Dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody;

Wymagane

17

Układ hamulcowy z systemem ABS;

Wymagane

18

Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe;

Wymagane

19

Hamulec silnikowy;

Wymagane

20

Osuszacz powietrza podgrzewany;

Wymagane

21

Zbiornik paliwa 140-180 litrów z zamykanym korkiem;

Wymagane

22

Układ kierowniczy ze wspomaganiem;

Wymagane

23

Blokada koła kierownicy z immobilizerem;

Wymagane

24

Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem;

Wymagane

25

Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym;

Wymagane

26

Klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury;

Wymagane

27

Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne;

Wymagane

28

Mechaniczny wyłącznik akumulatorów;

Wymagane

29

Komputer pokładowy;

Wymagane

30

Tempomat;

Wymagane

31

Wymagane

33

Radioodtwarzacz;
2 pomarańczowe lampy ostrzegawcze wykonane w technologii LED w osłonach, na
dachu kabiny
Kabina w kolorze pomarańczowym RAL 2011;

34

Koło zapasowe

Wymagane

35

Lampy tylnie w technologii LED, umieszczone w osłonach

Wymagane

36

Wymagane

37

Zbiornik na wodę i mydło do mycia rąk
Owiewka na dachu kabiny lub pas przeciwsłoneczny szyby przedniej

38

Odblaskowa okleina ostrzegawcza

Wymagane

39

W przypadku napędu hydrostatycznego wymagana zgoda producenta podwozia na
montaż tej technologii

Wymagane

32

Wymagane
Wymagane

Wymagane

Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul.
Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
…………………………………………………
………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na

potrzeby

postępowania

pn. Dostawa zamiatarki podwoziowej

o

(nazwa postępowania),

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego przez Miejskie Zakłady Komu-

nalne Sp. z o.o. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ nr
3./D/ZOŚ/2017 rozdział V pkt.2 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument i właściwą jednostkę

polegam na zasobach następującego/ych pod-

miotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul.
Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
……………………………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………
…………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

pn. Dostawa zamiatarki podwoziowej

o

(nazwa postępowania),

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego przez Miejskie Zakłady Komu-

nalne Sp. z o.o. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24

ust.

8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

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

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
zwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać

pełną

na-

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postę-

powania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
ności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależ-

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie za-

mówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA NR DAIUR / ZPiI / …….. / 2017 - WZÓR
zawarta w dniu _____________ 2017r. z Wykonawcą wybranym w przetargu w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
pomiędzy:
Miejskimi Zakładami Komunalnymi Spółką z o.o.
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Kopernika 4a
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158228,
NIP 598-000-42-38, REGON 210022921
reprezentowanymi przez
mgr inż. Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu
zwanymi dalej Zamawiającym
a
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
z siedzibą w:
__________________________________________________________________________________
wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: __________________________________
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: _____________________________
REGON: ___________________________________________________
reprezentowana/ym przez:
_____________________________________________
zwaną/ym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:
Dostawa nowej zamiatarki podwoziowej, rok produkcji …………….……….. spełniającej warunki opisane w
załączniku nr 2 do oferty Wykonawcy
producent (model, typ): ................................................................................................................................................................
2. Wraz z pojazdem Zamawiający otrzyma od Wykonawcy:
- instrukcję obsługi w języku polskim
- książkę serwisowej
- wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające uczestniczenie w ruchu drogowym,
- dwa komplety kluczyków,
- harmonogram przeglądów,
§2
Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – maks. do ……………………………………………
§3
Integralną

częścią

umowy

jest

SIWZ

wraz

…………………………………………………………

z

załącznikami

oraz

oferta

Wykonawcy

z

dnia

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i wynosi:
netto: ……………………………………………………………………………………………………………………... zł,
podatek VAT: …………………………………………………………………………………………………………….. zł,
wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………………………. zł,
Słownie: (…………………………………………………………………………………………………………………..)
§5
1. Zapłata należności zostanie dokonana przelewem w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury. Fakturę Wykonawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczoodbiorczym podpisanym przez obie Strony.
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty dostarczenia.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ………….. licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie
Strony.
2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewnia naprawę w czasie …………. godzin od zgłoszenia
drogą elektroniczną pod adres email: ……………………………….
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na wydłużenie terminu naprawy.
4. Wszystkie naprawy wykonywane przez wykonawcę w okresie gwarancji, będą przez niego dokumentowane w formie
pisemnej, w książce serwisowej.
5. Jeżeli szacowany czas naprawy w okresie gwarancyjnym na podstawie stwierdzonych usterek będzie dłuższy niż 2 dni
robocze, Wykonawca zapewni na czas naprawy dostawę urządzenia zamiennego o podobnych parametrach technicznych.
Przez parametry podobne Zamawiający rozumie parametry w zakresie +/- 25% od parametrów pojazdu naprawianego.
6. Wszystkie naprawy gwarancyjne przedłużają okres gwarancji stosownie do treści art. 581. § 1 KC.
7. W czasie trwania gwarancji wykonawca ponosi wszystkie koszty wynikające z czynności serwisowych, w tym koszty
części zamiennych oraz przeglądów, konserwacji warunkujących obowiązywanie gwarancji w okresie jej trwania oraz
związane z naprawą pojazdu, z dojazdem mechaników do usunięcia awarii lub transportem pojazdu do punktu serwisowego i z powrotem.
§7
1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, określonego niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy lub naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto określonej w § 4 umowy za
każdy dzień zwłoki.
W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy gwarancyjnej Zamawiający może naliczyć karę umowną
w wysokości 0,5% wartości netto określonej w § 4 umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących tej Strony, zapłaci ona drugiej Stronie
karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.
3. W przypadku nie spełnienia przez dostarczony przedmiot umowy wymagań określonych, w § 1, ust. 1 Zamawiający ma
prawo nie dokonać jego odbioru i odstąpić od niniejszej umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 umowy.
5. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego wskazanego w § 6 ust. 5 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000,00zł za każdy dzień zwłoki.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

§8
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę przez podmioty wskazane w ofercie i spełniające wymogi SIWZ w
zakresie części przedmiotu zamówienia realizowanego przez te podmioty.
2. W sytuacji naruszenia postanowień ust.1 Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia tych
podmiotów innymi, które spełniają warunki opisane w SIWZ i ofercie.
3. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca i naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami umowy.
4. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podmiotom w ramach podwykonawstwa nie wyłącza obowiązku
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy.
§9
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości netto określonej w § 4
niniejszej umowy, tj. ……………………………….. zł.
2. Wniesienie pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nastąpić przed zawarciem niniejszej umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w 2 etapach:
3.1. 70% zabezpieczenia, tj. .................................... zł. - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego;
3.2. 30%, tj. .................................... zł. - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji za wady.
§ 10
1. Strony dopuszczają nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy, w tym:
a.

zmiana adresów siedziby Stron,

b. zmiana osób reprezentujących Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają korzystne przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:

załącznik nr 6 do SIWZ
………………………………………
pieczęć Wykonawcy
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
LP

Nazwa zamawiającego

………………………….
miejscowość, data

Wartość netto pojazdu

Termin realizacji

…………………………………….……….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ
Zamawiający:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul.
Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Wykonawca:
………………………………………………
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa zamiatarki podwoziowej.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam/y, że:
a) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), należą następujące podmioty *:
…………………………………..
…………………………………..
( lub lista w załączeniu )
b)
nie należę do grupy kapitałowej *
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………………………………….…………………….
( podpis osoby uprawnionej )
* - jeżeli nie dotyczy, należy skreślić

