Znak sprawy: dostawa dwóch pojazdów-śmieciarki /2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Zarząd spółki „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia
udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 2 szt. pojazdów specjalistycznych,
używanych – typu śmieciarki przeznaczonych dla:
I. Oddziału w Bełchatowie – śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów
komunalnych, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażona w
zabudowę śmieciarki o pojemności minimum 20,5 m3

II. Oddziału w Łasku – śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów
komunalnych z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażona w
zabudowę śmieciarki o pojemności minimum 20,5 m 3

CPV: 34 14 45 11- Pojazdy do zbierania odpadów
CPV: 34 14 45 10- – pojazdy do transportu odpadów

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 €

Ogłoszone:
1)

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr: 2016/S 068-118364
z dn. 07.04.2016 r.

2) na stronie internetowej www.eko-region.pl

Termin składania ofert: 29.04.2016 r. godz. 09.00
Termin otwarcia ofert: 29.04.2016 r. godz. 09.10
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INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.

I.1. EKO-REGION Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. pojazdów specjalistycznych,
używanych – typu śmieciarki przeznaczonych dla:
I. Oddziału w Bełchatowie – śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów
komunalnych, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażona w zabudowę
3
śmieciarki o pojemności minimum 20,5 m .
II.

Oddziału w Łasku – śmieciarka przeznaczona do odbioru i transportu odpadów komunalnych
z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażona w zabudowę śmieciarki
3
o pojemności minimum 20,5 m .

I.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164)
I.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla nich wiążąca.
I.4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
I.5. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
I.6. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
I.6.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164,
zwana dalej ustawą Pzp),
I.6.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane Dz.U. z 2013 r., poz. 231),
I.6.3 Rozporządzenie Prezesa Rady z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2254),
I.6.4. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153,
poz.1503 z póź. zm.).
I.7. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
I.7.1 „Zamawiający” – „EKO-REGION” sp. z o. o. Bełchatów,
I.7.2.„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie SIWZ,
I.7.3. „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
I.7.4. „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015r., poz. 2164, zwana dalej ustawą Pzp),
I.7.5 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w SIWZ,
I.7.6. ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
Zamówienia.
I.8

Dane Zamawiającego:
Konto bankowe: BS Bełchatów;
Nr konta bankowego: 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001;
NIP: 769-19-17-979;
KRS: 0000005790 - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
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Rejestru Sądowego;
Kapitał zakładowy: 49.990.000,00 zł;
Dokładny adres do korespondencji: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18;
Tel. +48 44 633 08 15;
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: +48 44 633 08 19;
Strona internetowa: www.eko-region.pl;
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zamowieniapubliczne@eko-region.pl.
Uwaga:
- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem:
dostawa dwóch pojazdów-śmieciarki/2016
- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (PL) z zachowaniem
formy pisemnej, dotyczy również faktur i innych dokumentów,
- wszelkie rozliczenia pieniężne dokonuje się w polskich złotych (PLN)
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp, przepisów wykonawczych, wydanych na jej podstawie
oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu Zamówienia:
Zakup 2 szt. pojazdów ciężarowych, trzyosiowych w układzie napędowym 6x2, z silnikiem
spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę śmieciarki o pojemności
minimum 20,5 m³ przeznaczonych do zbiórki i transportu odpadów komunalnych, używanych
Wymagania podstawowe dotyczące pojazdów
 Pojazdy nie starszy niż rok produkcji 2015
 Przebieg pojazdów nie większy niż 10 000 km
 Pojazdy serwisowane wyłącznie w autoryzowanym serwisie producentów podwozia
i zabudowy, posiadające aktualne gwarancje producentów.
Podwozie
 Układ napędowy 6x2 - pojazdy 3-osiowe z napędem na tylną oś i osią wleczoną
z kierowanymi kołami za osią napędową.
 Administracyjna Dopuszczalna Masa Całkowita 26 000 kg
 Maksymalna masa całkowita pojazduów 29000 kg
 Klasa wytrzymałości podwozia ciężka – dla transportu na drogach o złej jakości nawierzchni
lub drogach nieutwardzonych.
 Szerokość pojazduów 2550 mm
 Minimalny rozstaw osi 3600 mm
 Maksymalny rozstaw osi 3700 mm
Zawieszenie
 Typ zawieszenia (przód/tył), Mechaniczne/Pneumatyczne
 Nośność osi przedniej minimum 8000 kg
 Nośność osi tylnych minimum 21000 kg
 Resory zawieszenia przedniej osi paraboliczne
 Amortyzatory przód,
 Zawieszenie tylne, pneumatyczne, dwie osie
 Układ regulacji poziomu ramy
 Alternatywne poziomy ramy, jeden dodatkowy poziom jazdy
Układ paliwowy
 Zbiornik paliwa po prawej stronie, o pojemności minimum 200 l stalowy
Układ hamulcowy
 Hamulce tarczowe
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 Sterowanie układem hamulcowym elektroniczne
 Aktywacja hamulca silnikowego manualna i automatyczna
 System zapobiegający staczaniu pojazdu
 Hamulec postojowy wyposażony w funkcję kontroli
Układ elektryczny
 Akumulatory minimum 180 Ah
 Rodzaj wyłącznika prądu: podwójnego działania, na ramie
 Alternator minimum 100 A
Układ wydechowy i dolotowy
 Skierowanie wylotu rury wydechowej do góry lub do tyłu
 Wlot powietrza standardowy
Dodatkowe wyposażenie podwozi
 Zderzak przedni plastikowy, zamontowany wysoko (większy prześwit)
 Nadkola tylne
 Chlapacze kół osi przedniej
 Metalowe osłony boczne
 Wyciszenie pojazdu 80dBA zgodnie z Dyrektywą 70/157/EEC
 Stopień wejściowy za kabiną
Oświetlenie
 Boczne światła obrysowe
 Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu
Malowanie
 Kolor podwozia, Szary
 Kolor kabiny Pomarańczowy RAL 2003
Adaptacja podwozia
 Fabryczne przygotowanie podwozia pod zabudowę (podłączenie stopni tylnych śmieciarki)
 Wiązka w kabinie dla firm zabudowujących, 7+7+7 przewodów
 Komponenty na tylnym zwisie
 Poprzeczka zamykająca ramę
 Połączenie z ramą pośrednią
 Konfiguracja otworów dla złącz mocujących nadwozie modułowa
Układ napędowy
Silnik
 Turbodoładowany, wysokoprężny silnik rzędowy, pięciocylindrowy - pojedyncza głowica
każdego cylindra
 Pojemność silnika minimum 9 dm3
 Rodzaj paliwa Diesel
 Typ silnik Euro-6
 Bezpośredni wtrysk paliwa
 Moc maks. minimum 2800 KM (206 kW)
 Maks. moment obrotowy: minimum 1400 Nm
 Hamulec wydechowy
 Kontrola czystości spalin wydechowych,
 Ogranicznik momentu obrotowego silnika,
 Ogranicznik prędkości,
 Nastawa ogranicznika prędkości, 85 km/h zgodna z Dyrektywą 92/24/EC
 Płyn chłodniczy niezamarzający minimum – 25 stopni C
Skrzynia biegów
 12+2-biegowa, dwuzakresowa skrzynia biegów z półbiegami, dwoma biegami pełzającymi i
dwoma biegami wstecznymi.
 Optymalny dobór przełożenia do danej prędkości przejazdowej.
 Typ skrzyni biegów manualna wyposażona w system automatycznej zmiany biegów do
manualnych skrzyń biegów.
 Co najmniej 3 tryby pracy skrzyni biegów
 Bez pedału sprzęgła
 Przystawka odbioru mocy na skrzyni biegów
 Blokada mechanizmu różnicowego,
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Koła/felgi/opony
 Obręcze kół stalowe
 Kołpaki ze stali nierdzewnej
 Pełnowymiarowe koło zapasowe
 Opony renomowanej marki Michelin/Goodyear/Bridgestone w rozmiarze 315/80R22.5 lub
równoważne
Wyposażenie dodatkowe
 Kliny pod koła, szt. 2
 Podnośnik
 Zestaw narzędzi
 Gaśnica szt. 2
 Trójkąt ostrzegawczy.
 Kamizelka odblaskowa.
Kabina
 Typ kabiny – dzienna, średniej długości, nisko zawieszona ze standardową wysokością dachu
– maksymalnie 4 m, z dodatkowym miejscem za fotelami, wyposażona w stopnie ułatwiają
wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
 Zawieszenie kabiny 4-punktowe mechaniczne
 Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera
 Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera
 Elektryczne podgrzewanie lusterek,
 Lusterko po stronie kierowcy sferyczne zgodne z dyrektywą EC 2003/97
 Lusterko po stronie pasażera, sferyczne zgodne z dyrektywą EC 2003/97
 Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera
 Lusterko przednie rampowe
 Sygnał dźwiękowy pneumatyczny
 Wywietrznik dachowy otwierany ręcznie
Oświetlenie
 Typ reflektorów, H7
 Przednie światła przeciwmgielne w zderzaku
 Światła do jazdy dziennej typu LED włączane z oświetleniem postojowym
 Lampa ostrzegawcza zespolona montowana na dachu kabiny
Wyposażenie wewnętrzne
 Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulowany wzdłużnie i na wysokość,
wyposażony w regulowane oparcie, zintegrowany zagłówek, funkcję szybkiego opuszczania
umożliwiającą szybkie odprowadzenie powietrza.
 Tapicerka fotela kierowcy tkanina + winyl
 Tapicerka ławki, winyl
 Ławka po stronie pasażera
 Deska rozdzielcza nielakierowana
 Materiał ścian kabiny winyl
 Panele drzwi plastikowe
 Dywaniki podłogowe gumowe
 Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji manualne
 Klimatyzacja manualna
 Zestaw wskaźników ze wszystkimi podstawowymi funkcjami. Wyświetlacz z komputerem
pokładowym na wyposażeniu. Cztery mierniki wskazujące: prędkość (km/h), prędkość
obrotową, temperaturę silnika i poziom paliwa.
 Wskaźnik ciśnienia powietrza
 Tachograf cyfrowy
 Immobilizer
 Tempomat
 Liczba kluczyków, 2
 Radio FM + antena
 Radio CB + antena
 Schowki wewnętrzne - kieszenie w drzwiach
 Deska rozdzielcza po stronie pasażera otwarta
 Regulowana kolumna kierownicy
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 Oświetlenie wnętrza kabiny
 Oświetlenie stopni wejściowych
 Wewnętrzna osłona przeciwsłoneczna
 Boczna osłona przeciwsłoneczna
 Gniazdko w kabinie 12V.
Specyfikacja techniczna zabudowy
 Zabudowa skrzyniowa jednokomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym, o przekroju
prostokątnym z podłogą płaską,
 skrzynia ładunkowa ożebrowana profilem zamkniętym,
 Boki zabudowy pokryte na całej powierzchni blachą w kolorze zabudowy
 pojemność skrzyni min. – 20,5 m³,
 skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie,
 objętość kosza zasypowego min. 1,5 m³,
 odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej blacha typu o gr. min. 3-8 mm,
 wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej blacha typu o gr. min. 8 mm,
 mechanizm zgniatania liniowo – płytowy, czyli tzw. „szufladowy”,
 stopień zagęszczenia odpadów minimum 1 : 5,
 prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy,
 możliwość zmiany ciśnienia ( stopnia zagęszczenia ) w układzie hydraulicznym na co najmniej
trzy inne nastawy - przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na wariant np.: surowce
wtórne, komunalne, do odzysku itp.
 uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do
1100 litrów,
 część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie,
 dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka, po jego bokach,
 układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,
 króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym,
 kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik
zainstalowane w kabinie kierowcy,
 dwa wyłączniki bezpieczeństwa,
 sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego,
 sterowanie ręczne,
 sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka,
 sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z pulpitu sterowniczego
znajdującego się w kabinie kierowcy,
 możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej,
podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej, przez osoby
nadzorujące pracę obsługi,
 możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie
znajdujące się na stałe w kabinie kierowcy,
 włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne,
 zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję, kilkakrotnie
gruntowana i lakierowana w kolorze pomarańczowym RAL 2003
 oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe,
kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu,
 reflektor roboczy z tyłu,
 pasy odblaskowe ( ostrzegawcze ) na kabinie i odwłoku,
 błotniki kół tylnych z chlapaczami,
 dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył,
automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty,
 sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu do tyłu,
 zbiornik na wodę do mycia rąk,
 zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny
załadowczej według PN 1501-1 z późniejszymi zmianami.
Centralne smarowanie:
 pojazd wyposażony w automatyczny układ centralnego smarowania ze zbiornikiem i pompką
oraz minimum 30 punktów smarnych (każdy działający niezależnie) tak zamontowanych aby
zabezpieczyć odpowiednie pełne smarowanie podwozia i zabudowy.

6

Gwarancja i serwis
 Podwozie – minimum 36 miesięcy z limitem kilometrów 500 000; bezpłatny serwis w okresie
trwania gwarancji obejmujący pełny zakres obsług i napraw (wraz z materiałami
eksploatacyjnymi, za wyjątkiem szyb i opon). Gwarancja obejmująca całość podwozia wraz
z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.
 Zabudowa – minimum 36 miesięcy bez limitu kilometrów bezpłatny serwis w okresie trwania
gwarancji obejmujący pełny zakres obsług i napraw (wraz z materiałami eksploatacyjnymi za
wyjątkiem oleju hydraulicznego). Gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz
z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.
Wymagania dodatkowe
 Przed wyborem Wykonawcy Zamawiający przetestuje samochód – śmieciarkę pod kątem
przydatności dla firmy – np. opróżniania pojemników, czasu opróżniania itp. Zamawiający
odrzuci oferty pojazdów, które nie przeszły testów i demonstracji w siedzibie Zamawiającego
co najmniej na 1 dzień przed terminem złożenia ofert i które nie posiadają homologacji.
Śmieciarki muszą posiadać
 Świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu ważne w dniu składania oferty,
 Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędną
dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji (również pod
względem BHP),
 Instrukcję obsługi ze schematem hydraulicznym i schematem instalacji elektrycznej,
 Katalog części zamiennych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie maksymalnie 14 dni od daty
podpisania umowy. Dostawa na własny koszt i miejsce wskazane przez Zamawiającego:
ul. Przemysłowa 14, 97-400 Bełchatów.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. Warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
A. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz
z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w punkcie 7 siwz.
B. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
3 dostawy pojazdów ciężarowych o DMC 26 000 kg, wyposażonych w zabudowę śmieciarki,
przeznaczonych do zbiórki i transportu odpadów komunalnych o wartości co najmniej 500 000,00
zł netto każda.
C. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia,
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie
punktu serwisowego zlokalizowanego nie dalej niż w promieniu 200 km od siedziby
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Zamawiającego oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym a także posiada serwis
mobilny dostępny na terenie całego kraju.
D. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej we zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę minimum 1 000 000 zł,
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
A. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust.1 na podstawie
złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 3 do SIWZ) i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez
Zamawiającego, wymienionych w punkcie 7 SIWZ.
B. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
Wykonawca spełnia/ nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach
zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę.
C. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie: warunków
udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego, 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 wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni będą oceniane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych i warunkami określonymi w Specyfikacji.
Oferty, których treść nie jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub Specyfikacją
zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający unieważni postępowanie o zamówienie publiczne, jeżeli zajdą okoliczności, o których
mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.

WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE WINNI ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ

Z OFERTĄ.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1
ustawy z dnia z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia
wraz ofertą:
A. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
B. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw pojazdów ciężarowych o DMC 26 000 kg, wyposażonych w zabudowę
śmieciarki, przeznaczonych do zbiórki i transportu odpadów komunalnych potwierdzających
spełnianie warunku udziału określonego szczegółowo w punkcie 6 ppkt 1 lit. B SIWZ, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa wyżej mogą być:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w ppkt 1.
C. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia
D. Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (art. 44 ustawy Pzp) załącznik nr 3 do SIWZ,
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E. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie punktu serwisowego zlokalizowanego
nie dalej niż w promieniu 200 km od siedziby Zamawiającego oraz dysponowanie
odpowiednim potencjałem technicznym a także posiadanie serwisu mobilnego dostępnego na
terenie całego kraju.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
wymienione w punkcie 6 ppkt 1 litery: A, B, C, D, E winien złożyć co najmniej jeden
z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Dokumenty powyższe składa
pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie w imieniu wszystkich tych
wykonawców.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
A. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ
B. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
C. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
D. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
E. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,
F. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
G. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
H. Oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz
z listą podmiotów należących do tej grupy, składane w trybie art. 26 ust. 2d ustawy
Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ,
I. Oświadczenie o obowiązku podatkowym – załącznik nr 6 do SIWZ
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dokumenty, o których mowa w punkcie 6 ppkt 2 litery: A-I muszą być złożone
dla każdego wykonawcy z osobna.
Zgodnie z §3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form,
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w jakich te dokumenty mogą być składane Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym w pkt. 2 litery A-I SIWZ.
3. Opis techniczny oferowanych śmieciarek.
Zaoferowane pojazdy muszą odpowiadać wszystkim wymogom zawartym w opisie
przedmiotu zamówienia (punkt 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – szczegółowy i kompletny opis).
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii
dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
A. punkcie 7 ppkt .2 litera B, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszone upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania
ofert,
B. punkcie 7 ppkt.2 litery C i D, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed terminem składnia ofert,
C. punkcie 7 ppkt.2 litera E i G, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
D. punkcie 7 ppkt.2 litera F, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się
o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
6. Do oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
należy załączyć:
A. Dokumenty określone w punkcie 7 ppkt 1, 2 i 3
B. Dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa
powinien być załączony do oferty (pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym
w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.)
7. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców występujących wspólnie powinna
spełniać następujące wymagania:
A. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami SIWZ,
B. Wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
8. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
A. Oświadczenia i dokumenty składane przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie:




Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem
wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
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składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1
pkt 2 ustawy,
 Aktualnego
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert,
 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert,
B. Oświadczenia i dokumenty składane wspólnie:
 Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw pojazdów ciężarowych o DMC 26 000 kg, wyposażonych w
zabudowę śmieciarki, przeznaczonych do zbiórki i transportu odpadów komunalnych
potwierdzających spełnianie warunku udziału określonego szczegółowo w punkcie 6
ppkt 1 lit. B SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa wyżej mogą być:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przez upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w ppkt 1.
 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie punktu serwisowego
zlokalizowanego nie dalej niż w promieniu 200 km od siedziby Zamawiającego oraz
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym a także posiadanie serwisu
mobilnego dostępnego na terenie całego kraju.
 Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (art. 44 ustawy Pzp) załącznik nr 3 do SIWZ,
 Opis techniczny oferowanych pojazdów.
 Dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument
pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty (pełnomocnik pozostaje
w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego
z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję
itp.).
Dokumenty powyższe składa pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie w imieniu
wszystkich tych Wykonawców.

11

Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem (oryginał nie jest wymagany) przez osobę /osoby
uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wystawione w datach określonych powyżej,
a ponadto sporządzone w języku polskim.
8.
OPIS SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA,
SKŁADANIA,
ZMIANY,
UZUPEŁNIENIA
I WYCOFANIA OFERTY.
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
Specyfikacji. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na piśmie pod rygorem nieważności,
3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę,
6. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość
dekompletacji zawartości oferty. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 winny być datowane,
czytelne, opieczętowane, podpisane oraz wystawione w określonych datach, a ponadto
sporządzone w języku polskim. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uprawnionego).
7. Zamawiający wymaga, aby dokumenty były ułożone w kolejności podanej w punkcie 7. Oferta
wraz z załącznikami muszą być połączone w jeden pakiet w sposób uniemożliwiający
niezauważalną ingerencję w jego zawartość. Luźne dokumenty dołączone do spiętej oferty nie
będą brane pod uwagę. Dokumenty niejawne winny być spięte w odrębny pakiet w sposób
podany wyżej opatrzony napisem „Dokumenty niejawne”.
8. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Należy
stosować koperty wewnętrzne i zewnętrzne.
9. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana w następujący sposób:
„EKO-REGION” Sp. z o. o.
ul. Bawełniana 18
97 – 400 Bełchatów

pojazdów specjalistycznych, używanych – typu śmieciarka
przeznaczonego dla: Oddziału w Bełchatowie i Oddziału w Łasku”.
„Oferta na dostawę 2

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.04.2016 roku do godz.: 09:10”.
10. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak koperta zewnętrzna i ponadto zawierać nazwę
i adres Wykonawcy.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana,
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki do złożonej przez siebie oferty pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
musi być sporządzone i oznaczone jak w ppkt.9 oraz dodatkowo oznaczone na kopercie “zmiana”
lub “wycofanie”.
13. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie
otwierana.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie na stronie
internetowej
Zamawiającego
zawartość
folderu
dotyczącego
przedmiotowego
postępowania w celu zapoznania się z treścią ewentualnych pytań, odpowiedzi, wyjaśnień
dotyczących ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, albo innymi wprowadzonymi
informacjami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada
Wykonawca.
9.
1.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury
Wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie bądź faksem na numer (44) 633-08-19 lub
drogą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@eko-region.pl za potwierdzeniem
otrzymania.
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2.

3.
4.
5.

Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem bądź drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wyznaczonego terminu.
Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem
należy kierować na adres:” EKO-REGION” Sp. z o. o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.
Postępowanie i wszelką korespondencje w ramach niniejszego postępowania prowadzi się
w języku polskim.
Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane przez Wykonawców zapytania.

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Barbara Dąbrówka tel. 44 633 08 15 wew.219, Bełchatów, ul. Bawełniana 18 w sprawach ogólnych
Karol Ślusarczyk tel. 609 82 82 25 w sprawach technicznych
00-

00

Godziny, w których udzielane są informacje: 8 14 od poniedziałku do piątku.
11.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust.1.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania
informacyjnego dla Wykonawców.
12.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI:

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszczone zostaną na stronie internetowej.
3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralna częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
4. 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.12 a ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści
informacje o zmianach na stronie internetowej.
13.

WADIUM:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w łącznej wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia
osiem tysięcy).
Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia
29.04.2016 roku do godz.: 09:00
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu - na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Bełchatowie 24 8965 0008
2001 0006 4288 0001
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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.
Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego,
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6. Niezależnie od formy, w jakiej zostanie wniesione wadium, Zamawiający uzna ważne tylko oferty
zabezpieczone wadium, będącym w dyspozycji Zamawiającego. W przypadku wpłaty
pieniężnej na konto Zamawiającego kwota wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy –
czego potwierdzenie stanowić będą wyciągi bankowe Zamawiającego (data i godzina
wpływu – uznania na rachunku Zamawiającego).
7. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej wymagane jest dołączenie oryginału
dokumentu wadium do oferty (luźno, np. w osobnej kopercie), natomiast kserokopię dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego za zgodność z oryginałem należy
dopiąć do oferty. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 muszą zachowywać ważność przez cały
okres, w którym wykonawca jest związany ofertą.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a,
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono
wadium na podstawie art.46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
15.Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania.
14.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto, może być
wniesione w jednej lub kilku formach jak w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie, 30 %
zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
15.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
z 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.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania z ofertą.
16.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Bełchatów, ul. Bawełniana 18, I piętro,
sekretariat.
2. Termin składania ofert: 29.04.2016 rok do godz.: 09:00
3. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia na adres podany w ppkt 1.
17.

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

Otwarcia ofert dokona komisja Zamawiającego w dniu 29.04.2016 roku o godz.: 09:10 w siedzibie
Zamawiającego w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18.
Przed rozpoczęciem otwierania ofert Zamawiający ogłosi wysokość kwoty jaką przeznaczył na
wykonanie dostawy.
Otwarcie ofert jest jawne. Oferty będą otwierane w kolejności ich złożenia. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta
jest otwierana, a także informację dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i serwisu, warunków płatności zawartych w ofercie.
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny
ofert na posiedzeniu niejawnym.
18.

OPIS SPOSOBU WSKAZANIA CENY W OFERCIE.

1. Cena powinna być podana cyfrowo w złotych polskich (PLN),
2. Oferty powinny zawierać ceny netto, podatek VAT i ceny brutto oraz powinny być wypełnione
zgodnie z formularzem stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.
3. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
4. Cenę całkowitą śmieciarki będącej przedmiotem zamówienia należy podać w złotych
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp,
oraz ofertę, którą Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp.
6. W przypadku wygrania przetargu cena określona w ofercie staje się obowiązującą w całym
okresie obowiązywania umowy.
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
19.

KRYTERIA OCENY I SPOSÓB OCENY OFERT.

a. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi
kryteriami:
Kryterium I:

Cena – waga 80 %
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cena – 80 pkt. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów. Pozostali
otrzymają liczbę punktów według wzoru:
ocena punktowa = (minimalna cena całkowita dla danej części /badana cena całkowita dla danej
części)*80 punktów.
Kryterium II - waga 20%
Termin dostawy – maksymalnie 14 dni
Podany przez Wykonawcę termin dostawy będzie oceniany punktowo według następującej skali:
Do 14 dni (od 8 do 14) - 10 pkt.
Do 7 dni i mniej – 20 pkt
Termin dostawy musi być podany w pełnych dniach. W przypadku podania terminu:
 Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 14 dni od daty podpisania umowy
 Oferta z terminem dostawy powyżej 14 dni zostanie oceniona przez Zamawiającego jako
niezgodna z SIWZ i będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy
Pzp
Suma punktów z kryterium I i II złoży się na łączną ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w
ocenie ofert.
Maksymalna teoretyczna łączna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę może wynieść:
80 pkt (cena) + 20 pkt (termin dostawy)= 100 pkt.
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.
20.

WYBÓR OFERTY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.1 i 1a ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki powodujące
unieważnienie postępowania.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w następujących sytuacjach:
A. została rozwiązana firma Wykonawcy,
B. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
C. wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez podania uzasadnionych
przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.
5.
Strony przewidują możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach:
A. terminu realizacji – w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
B. ceny umownej – w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą.
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21.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych, przepisach wykonawczych do ustawy jak też niniejszej SIWZ przysługują środki
odwoławcze przewidziane cytowaną wyżej ustawą.
2. Szczegółowe informacje dotyczące odwołań znajdują się w dziale VI rozdział 1- 3 ustawy Pzp.

22.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
23.
SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
SIWZ można otrzymać w siedzibie Spółki: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, pok. nr 2 i na stronie
internetowej Zamawiającego.
Wykaz załączników:
nr 1 – formularz oferty
nr 2 – projekt umowy
nr 3 – oświadczenie w sprawie spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ustawy
Pzp.
nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

nr 5 - oświadczenia o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
nr 6 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym
Opracowała:

Zatwierdził:

Barbara Dąbrówka/Karol Ślusarczyk
Andrzej Kaczmarek

Sylwester Legiędź
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