K trzyn dnia 22.02.2007 r.

Dokumentacja przetargowa
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I Przedmiot zamówienia :

Zakup i dostawa elektronicznej wagi samochodowej 50 ton

II. Tryb udzielenia zamówienia :

Przetarg nieograniczony poni ej 60 000 euro

( Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Dz.U. Nr.19, poz. 177 z 2004 r.)

III. Zamawiaj cy :

Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
Sp. z o.o. w K trzynie w imieniu której działa Zarz d Spółki
reprezentowany przez :
Pana Romana witaja –Prezesa Spółki
Adres siedziby:
Plac słowia ski 2
11-400 K trzyn
Tel. (089) 7513805 fax. 7513812
e-mail: komunalnik_ketrzyn@op.pl
IV. Termin realizacji zamówienia : do 15. 04. 2007 r.
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INFORMACJE WST PNE

1. Zamawiaj cym jest: Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej „ Komunalnik” Sp. z o.o.
w
K trzynie,
2. Adres: 11-400 K trzyn, ul. Plac Słowia ski 2 , tel. ( 089) 751 38 05, fax (089) 751 38 12
3. NIP : 742 000 08 55
4. tryb post powania:
Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
przetargu
nieograniczonego poni ej 60 000 euro z zachowaniem zasad okre lonych ustaw z dnia 29
stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 19 , poz. 177) Prawo zamówie publicznych.
5. informacje uzupełniajace
1/ Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia przeznaczone s wył cznie w celu przygotowania oferty i w adnym wypadku
nie mog by wykorzystane w inny sposób, ani udost pnione osobom nie uczestnicz cym w
post powaniu.
2/ Ilekro w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest poj cie „
ustawa” , bez bli szego okre lenia o jak ustaw chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.- Prawo zamówie publicznych.
3/ Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego mo e zosta uniewa nione jedynie w
przypadkach okre lonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie uniewa nienia post powania
Zamawiaj cy poinformuje wszystkich Wykonawców bior cych w nim udział.
4/ Zamawiaj cy w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana mo e mie
miejsce w ka dym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany , informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim
oferentom i b dzie dla nich wi ca.

II

UDZIELANIE WYJA NIE :
1. Zamawiaj cy nie przewiduje zorganizowanie zebrania informacyjnego oferentów.
Wyja nienia warunków specyfikacji zamówienia udzielane b d z zachowaniem
zasad okre lonych w ustawie w art.38 ust. 1 i 2. Pytania i pro by o wyja nienie mog
by przesyłane faxem, pod warunkiem potwierdzeniach pismem wysłanym na adres
Zamawiaj cego.
2. Osob uprawnion do bezpo redniego kontaktowania si z dostawcami lub
wykonawcami jest Wacław Bojaruniec tel. 089 752 26 45. kom. 697616769- sprawy
techniczne oraz Zofia Zawistowska tel. 0897513805 – sprawy proceduralne.
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elektronicznej wagi samochodowej 50
ton o nast puj cej specyfikacji systemu wa cego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pomost konstrukcja stalowa 15 x 3 m
cyfrowe czujniki tensometryczne 6 szt.
terminal wagowy
1 szt.
zakres wa enia
50 ton
minimalny zakres wa enia
400 kg
podziałka legalizacyjna
20 kg
podziałka u ytkowa
20 kg
dokładno wa enia
III klasa handlowa OIML
zasilanie
230 V+/-1%, 50 Hz

Wyposa enie dodatkowe:
1. komputer klasy PC
2. drukarka igłowa
3. oprogramowanie SOWS
4. wy wietlacz zewn trzny
5. stalowe podjazdy
6. czytnik paskowy do identyfikacji pojazdów cz sto wa onych
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt na wskazane miejsce przez
Zamawiaj cego na terenie miasta K trzyn, dokona monta u wagi, jej regulacj oraz
legalizacj . Ponadto Wykonawca przeprowadzi u Zamawiaj cego szkolenie osób w zakresie
obsługi i konserwacji wagi .
IV TERMINY REALIZACJI
1. Odpowiedzi na pytania dotycz ce tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
udzielane b d niezwłocznie, chyba e pro ba o wyja nienie wpłynie do Zamawiaj cego
na mniej ni 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. Oferty nale y składa do dnia 07 marca 2007 r. do godz. 1000. w siedzibie
Zamawiaj cego.
3. Publiczne otwarcie ofert odb dzie si w dniu 07 marca 2007 r. o godz. 1030 w siedzibie
Zamawiaj cego.
4. Termin realizacji zamówienia : do 15 kwietnia 2007 r.
5. Wymagany termin wa no ci ofert: 30 dni od terminu składania ofert .
6. Termin podpisania umowy zostanie okre lony w zawiadomieniu wysłanym do oferenta,
którego oferta zostanie wybrana.
V WYMAGANE O WIADCZENIA
Ka dy oferent przyst puj cy do post powania powinien zło y o wiadczenie, e:

1/ jest uprawniony do wyst powania w obrocie prawnym,
2/ posiada uprawnienia niezb dne do wykonania okre lonych prac lub czynno ci , je eli
ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
3/ dysponuj niezb dn wiedz i do wiadczeniem , potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4/ znajduje si w sytuacji finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia,
5/ nie podlega wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy,
6/ o wiadczy, e w przypadku wyboru jego oferty podpisze umow , której wzór zał czono
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
7/ realizuj c zamówienie publiczne w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem post powania
nie wyrz dził szkody nie wykonuj c zamówienia z nale yt staranno ci ,
8/ w chwili obecnej przeciwko jego firmie / osobie nie toczy si adne post powanie
egzekucyjne,
9/ po zapoznaniu si z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrze e .
VI LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW :
Od Oferentów ubiegaj cych si o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu
potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie
wymienionych ni ej dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowi zuj cym w tym zakresie
Rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 71, poz.
645) , mog by przedstawione w formie po wiadczonych kopii „ za zgodno
z
oryginałem”.
1.
2.
3.
4.

formularz ofertowy – na zał czonym druku
o wiadczenie – na zał czonym druku
uzupełniony, parafowany i zaakceptowany projekt umowy- w zał czeniu
aktualny odpis z wła ciwego rejestru lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji
działalno ci gospodarczej z dat wystawienia nie wcze niej ni 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert,
5 . wykaz wykonanych w ci gu ostatnich 3 lat dostaw porównywalnych z przedmiotem
zamówienia z referencjami.

Zło enie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzaj cych nieprawd dokumentów, albo
nierzetelnych o wiadcze zagro one jest kar pozbawienia wolno ci i zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 rozdział XXXVI art.
297) oraz ustawy Prawo zamówie publicznych powoduje wykluczenie Oferenta z
post powania.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana według formuły
„ spełnia – nie spełnia „ .Nie spełnienie cho by jednego warunku b dzie skutkowa
odrzuceniem oferty.
VII

WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM:

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

VIII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty nale y zło y w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiaj cego do dnia 07
marca 2007 r. do godz. 1000.
2. Ka dy oferent mo e zło y tylko jedn ofert .
3. Nie dopuszcza si składania ofert cz ciowych i wariantowych.
4. Wymaga si , by oferta była przygotowana na pi mie, w formie zapewniaj cej pełn
czytelno jej tre ci, zgodnie z zaleceniami opisanymi w SIWZ.
5. Ofert nale y sporz dzi w j zyku polskim pod rygorem niewa no ci.
6. Wymaga si by oferta była podpisana przez osob lub osoby uprawnione do
zaci gania zobowi za , w wysoko ci odpowiadaj cej cenie oferty, a wszystkie strony
oferty parafowane.
7. Wszystkie strony oferty nale y ponumerowa .
IX

KRYTERIA POWODUJ CE WYKLUCZENIE I ODRZUCENIE OFERTY
1.Zamawiaj cy wykluczy w ci le okre lonych przypadkach wykonawców podlegaj cych
wykluczeniu zgodnie z art.24 ustawy. Zamawiaj cy niezwłocznie powiadomi dostawc
lub wykonawc o wykluczeniu b d odrzuceniu oferty z post powania podaj c
jednocze nie uzasadnienie.
2. Zgodnie z art. 89 , w ci le okre lonych przypadkach , Zamawiaj cy zobowi zany jest
odrzuci ofert . Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuj adne roszczenia
przeciwko Zamawiaj cemu.
Oferta zostanie odrzucona je eli:
a) jest sprzeczna z ustaw lub Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Oferent nie zło ył wymaganych o wiadcze lub nie spełnił innych wymaga
okre lonych w ustawie lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c) jej zło enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
d) została zło ona przez wykonawc wykluczonego z post powania o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
e) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.

X

INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA OFERT
1. Publiczne otwarcie ofert nast pi w dniu 07 marca 2007 r. o godz. 1030 w siedzibie
Zamawiaj cego . W otwarciu ofert mog bra udział przedstawiciele wykonawców.
2. Nazwy firm i adresy oferentów oraz zaproponowane ceny ogłoszone zostan osobom
obecnym.
3. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostan
dor czone oferentom
nieobecnym , wył cznie na ich pisemny wniosek.

XI

KRYTERIA OCENY OFERT

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa b dzie warto netto przedmiotu zamówienia
. Cena powinna zawiera wszystkie koszty zwi zane z realizacj zamówienia okre lonego w
SIWZ.
XII
1.

ZAWARCIE UMOWY
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z dostawc lub

wykonawc , który spełni wszystkie warunki przedstawione w ustawie oraz w SIWZ i
którego oferta oka e si najkorzystniejsza.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej nie wcze niej ni 7 dni od dnia ogłoszenia o
wyniku post powania. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiaj cy powiadomi
niezwłocznie wybranego oferenta.
3. W przypadku, je eli oka e si , e oferent którego oferta została wybrana, przedstawił
nieprawdziwe dane lub b dzie si uchylał od zawarcia umowy, zamawiaj cy wybierze t
spo ród pozostałych ofert, która uzyskała najni sz cen , chyba , e upłyn ł termin
zwi zania ofert .
XIII

RODKI ODWOŁAWCZE

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy , w prowadzonym post powaniu wykonawcom przysługuje
prawo składania protestów i odwoła przewidzianych w ustawie.

……………………………
/zatwierdził/

Zał cznik Nr. 1

OFERTA
Nawi zuj c do ogłoszonego przetargu w trybie zapytania o cen na dostaw :
Elektronicznej Wagi Samochodowej 50 ton , opisanej w SIWZ oferuj wykonanie
zamówienia na nast puj cych warunkach :
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunków
Zamówienia , za ł czn cen ( wył cznie w PLN )
- netto _________________ zł.
- słownie zł……………………………………………………………
- brutto ________________ zł.
Słownie zł…………………………………………………………..
- w tym podatek VAT w kwocie……………………………………………… zł.
2. O wiadczamy , e kalkulacja cenowa zawiera wszystkie pozycje niezb dne do
wykonania zamówienia w zakresie okre lonym w SIWZ.
Oferujemy realizacj zamówienia w terminie do--------------------------------------3.
4. Warunki gwarancji / r kojmi / od bezusterkowego odbioru wagi --------------- miesi cy.
5. Warunki płatno ci faktury w dniach licz c od bezusterkowego odbioru zamówienia:
________ dni.
6. O wiadczamy, e zapoznali my si ze SIWZ, wymaganiami przetargu i nie wnosimy
adnych zastrze e oraz zdobyli my konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. O wiadczamy , e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
8. O wiadczamy , e akceptujemy warunki przyszłej umowy przedstawione w
dokumentach przetargowych i zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej Oferty
do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiaj cego.
9. Ofert niniejsz składamy na --------- kolejno ponumerowanych stronach.
oferty s
10. Zał cznikami do niniejszego formularza stanowi cymi integraln cz
dane dokumenty potwierdzaj ce spełnienie wymogów okre lonych w dokumentacji
przetargowej, a mianowicie :
a.
b.
c.
d.
e.

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
------------------------------------------------

-------------------

dnia ---------------2007 r.

podpis upowa nionego przedstawiciela

Zał cznik Nr.2
O WIADCZENIE
O spełnieniu warunków art.22 ustawy Prawo zamówie publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. / tj. Dz.U. Nr. 19 z 2004 r. poz. 177 /
Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Dostaw elektronicznej wagi samochodowej 50 ton dla Przedsi biorstwa
Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w K trzynie
ja ni ej podpisany (imi i nazwisko )______________________________________
zamieszkały ( adres ) __________________________________________________
reprezentuj c firm ( pełna nazwa firmy ) _________________________________
jako – upowa niony na pi mie lub wpisany w rejestrze________________________
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o wiadczam , e :

1.jeste my uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym , zgodnie z wymogami ustawowymi
2.posiadamy uprawnienia niezb dne do wykonania zamówienia ( Art. 22 ust . 1 pkt 1 )
3.dysponujemy niezb dn wiedz i do wiadczeniem, a tak e potencjałem ekonomicznym i technicznym
oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia ( art. 22 ust. 1 pkt 2)
4.nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia ( art. 22 ust. 2 pkt 3)
5.nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, co
oznacza , e :
1) firma w ci gu ostatnich 3 lat ( przed wszcz ciem niniejszego post powania ) wykonała wszystkie
powierzone jej zamówienia z nale yt staranno ci , a nie wykonuj c zamówienia nie wyrz dziła
szkody lub dobrowolnie naprawiła wyrz dzon szkod do dnia wszcz cia post powania, chyba, e
niewykonanie lub nienale yte wykonanie jest nast pstwem okoliczno ci , za które wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno ci ( art.. 24 ust. 1 pkt 1 )
2) w stosunku do firmy nie wszcz to post powania upadło ciowego , ani te nie ogłoszono upadło ci
( art. 24 ust. 1 pkt . 2 )
3) firma nie zalega z uiszczaniem adnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne ( art. 24 ust. 1 pkt 3 )
4) aden z urz duj cych członków władz lub wła cicieli firmy , wspólników spółki jawnej, partnera lub
członka zarz du spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki
komandytowo-akcyjnej nie był skazany za przest pstwa popełnione o udzielenie zamówienia
publicznego, przest pstwo przekupstwa , przest pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne
przest pstwo popełnione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowych ( art.24 ust. 1 pkt 4-8)
5) wobec podmiotów zbiorowych nie został orzeczony zakaz ubiegania si o zamówienia , na podstawie
przepisów o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro b kary ( art.24
ust.1 pkt 9 )
6. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 2
7. na ka de danie zamawiaj cego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzaj ce
prawdziwo ka dej kwestii zawartej w niniejszym o wiadczeniu.
8. w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umow , wg. Ustale podanych w SIWZ

(piecz
…………………………………
miejscowo i data

…………………………………
i własnor czny podpis oferenta)

UMOWA
zawarta w dniu ………. w K trzynie , po przeprowadzeniu post powania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177)
pomi dzy
Przedsi biorstwem Gospodarki Komunalnej „ Komunalnik” Sp. z o.o. w
K trzynie reprezentowanym przez
Prezesa Zarz du w osobie Romana witaja zwanym w dalszej cz ci „
Zamawiaj cym”
a
………………………………………….. …………………….reprezentowanym przez
……………………………………………….. zwanym w dalszej cz ci „ Dostawc ”

o nast puj cej tre ci:
§1
1.Zgodnie z wynikiem post powania prowadzonego w ramach zamówie publicznych
Dostawca przyjmuje do realizacji dostaw nowej elektronicznej wagi samochodowej
50 ton typu……………………. zgodnie ze zło on ofert przetargow .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i zło onej ofercie
stanowi cych integraln cz
umowy.
3.Dostawca zobowi zuje si do dostarczenia wagi na własny koszt do Zamawiaj cego,
dokona monta u wagi, regulacji i legalizacji oraz przeszkoli pracowników
Zamawiaj cego w zakresie konserwacji i obsługi dostarczonej wagi samochodowej.
§2
1. Termin realizacji zamówienia ustala si na dzie ..............................
2. Za termin realizacji uwa a si dzie podpisania protokołu po bezusterkowym
odbiorze prasy przez Zamawiaj cego.
§3
Zamawiaj cy zapłaci Dostawcy za dostarczon pras kwot netto ………………
podatek VAT .....% ........................zł, co stanowi ł czn kwot brutto .......................
słownie zł (…………………………………………………………..............................)
zgodnie z ofert cenow w terminie…………dni od jej bezusterkowego odbioru .
§4
Dostawca udziela gwarancji na dostarczon wag na okres 5 lat liczony od daty
sprzeda y.
W okresie gwarancji Dostawca przyst pi do usuni cia wad i usterek w czasie nie
dłu szym ni 5 dni od zgłoszenia i bez wzgl du na rodzaj wady ( usterki) prace musz
by wykonane w ci gu 2 tygodni od zgłoszenia.
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1. Dostawca zapłaci Zamawiaj cemu nast puj ce kary umowne:
- w wysoko ci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy w przypadku
odst pienia od umowy z przyczyn le cych po stronie Dostawcy
–
w wysoko ci 0,5 % wynagrodzenia umownego za ka dy dzie zwłoki w
dostarczeniu przedmiotu zamówienia
- w wysoko ci 0,5 % wynagrodzenia umownego za ka dy dzie zwłoki w usuni ciu
wad ujawnionych przy odbiorze zamówienia lub w okresie gwarancji.
2. Zamawiaj cy zapłaci Dostawcy kary umowne w wysoko ci 10% wynagrodzenia
umownego w przypadku odst pienia od umowy z przyczyn le cych po stronie
Zamawiaj cego.
§6
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniaj cego do
wysoko ci rzeczywistej poniesionej szkody na zasadach okre lonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego w przypadku gdy wysoko poniesionej szkody jest wy sza od kwoty naliczonych
kar umownych.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj zgody obydwu Stron wyra onej na pi mie pod
rygorem niewa no ci.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówie Publicznych.
§9
Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze
Stron.

ZAMAWIAJ CY

DOSTAWCA

Zał cznik Nr ..... do oferty

KARTA INFORMACYJNA OFERENTA
Nazwa dostawcy/wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adres:
....................................................................................................................................................................
Telefon:.....................................................Faks: ........................................................................................
Firma zarejestrowana jest w:
1.Urz dzie Miejskim/Gminy: ................................... nr. rejestru: ........................... rejestracja z dnia:
......................
2.S dzie …………………………………………………………………………………………………
nr. rej. ...................................................... rejestracja z dnia:.....................................................................
Działalno gospodarcza została zgłoszona w dniu ................................. w Urz dzie Skarbowym w
.................................................
Jestem
/
nie
jestem
płatnikiem
VAT.
Nr
NIP:
................................................
Przedmiot prowadzonej działalno ci:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................

...........................................................................
(piecz

i podpis oferenta)

