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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA „ZAKUP – DOSTAWĘ
UśYWANEJ KRUSZARKI SZCZĘKOWEJ DO KAMIENIA I BETONU”

 
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE
Przetargu Nieograniczonego

 
 

Solec nad Wisłą 2007-03-02
INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1                     Gmina Solec nad Wisłą zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .

1.2                     Przedmiotem postępowania jest zamówienie „ZAKUP – DOSTAWA
UśYWANEJ KRUSZARKI SZCZĘKOWEJ DO KAMIENIA I BETONU”, w zakresie określonym
w punkcie 2 SIWZ. Oznaczenie zamówienia wg słownika kodów CPV: 29523000-1
maszyny budowlane

1.3                     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych
na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4                     W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów
oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich
spełniania. Zmiana moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od
Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiąŜąca.

1.5                     UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

a)        „Zamawiający” – Gmina Solec nad Wisłą

b)       „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na
podstawie niniejszej Specyfikacji.

c)        „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

d)       „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

e)       „Zamówienie” – naleŜy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego
przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

f)        ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŜy
ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w
sprawie wykonania Zamówienia.

1.6                    Dane Zamawiającego:

NIP: 811-14-55-222
REGON - 000545308;

Dokładny adres do korespondencji: Urząd Gminy w Solcu Nad Wisłą ul. Rynek 1, 27-320
Solec nad Wisłą
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 048 376 12 66

2.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa uŜywanej  kruszarki szczękowej do
kamienia i betonu, przedmiot zamówienia musi spełniać poniŜsze wymagania techniczne:
- Minimalna wielkość bryły – 200 mm
- Minimalny zakres szczeliny wylotowej – 15 mm
- Max. moc silnika – 25 kW
- Minimalna wydajność – 3 m3/h



2

- Stan techniczny co najmniej dobry, urządzenie musi być po przeglądzie w pełni
sprawne technicznie i gotowe do pracy po dostarczeniu Zamawiającemu.

- Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania urządzenia oraz
przeprowadzenia szkolenia w zakresie jego obsługi dla 2 osób wskazanych przez
Zamawiającego

- Kruszarka powinna być wyposaŜona we wszelki dodatkowy sprzęt niezbędny do jej
właściwej pracy

3.       TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w okresie
14 dni od momentu podpisania umowy z  dostawcą .

3.2  Miejscem dostawy  Zamówienia jest siedziba Zakładu Usług Komunalno –
Rolniczych w Solcu nad Wisłą, ul Leśna 5.

4.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:

4.1.1     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;

4.1.2     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a
takŜe dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

4.1.3     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie Zamówienia;

4.1.4     nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

5.       OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

5.1  W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, kaŜdy z
Wykonawców powinien przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty:

-            Formularz  ofertowy
               -        charakterystyka oferowanej kruszarki

-            oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  zgodne z art. 22 ust.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207)

6.       INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

6.1  Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.
(dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie.

6.2  Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą teleksu,
telefaksu Korespondencję uwaŜa się za złoŜoną w terminie, jeŜeli jej treść
dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie
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potwierdzona na piśmie.

7.       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Zbigniew Michałek tel. 048/ 376 12
63  Krzysztof Zaborski,  tel. 048 376 12 66.

8.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

9.       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1   Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami
zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w
tym dokumencie.

9.2   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i
złoŜeniem oferty, niezaleŜnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w Ŝadnym
przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z
przygotowaniem i złoŜeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŜeniem
art. 93 ust. 4 Ustawy.

9.3   Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny
być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę
(osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby
Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w
czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

9.4  KaŜdy Wykonawca moŜe przedstawić tylko jedną ofertę.

9.5    Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny
zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić
zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŜenia będzie
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych
dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na
zasadach określonych w Ustawie.

9.6    Ofertę naleŜy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej
napisem: „Oferta na zakup dostawę uŜywanej kruszarki szczękowej do
kamienia i betonu – nie otwierać przed dniem 21.03.2007r. roku, do
godz.11.00”.

9.7    Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

9.8    Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje
się odpowiednio punkt 10.1 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej naleŜy dodatkowo
umieścić zastrzeŜenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

10.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
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10.1   Termin składania ofert upływa 21.03.2007r. o godz. 10.00. Oferty złoŜone
po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyŜszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.2    . Oferty naleŜy dostarczyć do siedziby Zamawiającego .

10.3    . Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2007r, o godz. 11.00, w
Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą ul. Rynek 1 .

10.4    . Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną
udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

11.    OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

cena – 70 %

gwarancja – 15%

liczba przepracowanych godzin (punkty za najmniejszą) – 15%

12.    WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą,  zostanie podpisana umowa dostawy .

13.    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

13.1     Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności,
których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca moŜe
złoŜyć protest.

13.2     Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym
Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

13.3     Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie
wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia,
informując jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania.

14.    INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
terminie i miejscu zawarcia umowy.
 
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
 
 
 

Zatwierdził:
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Wzór formularza oferty, dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                                                                 OFERTA

(pieczęć adresowa firmy wykonawca)

REGON …
Urząd Gminy
w Solcu nad Wisłą
ul. Rynek 1
27-320 Solec nad Wisłą

 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz.
1207) ..

1.         Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą  Zakup – dostawa kruszarki
szczękowej do kamienia i betonu zgodnie z warunkami określonymi w  Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia :

A/  za cenę brutto (z    ....... VAT):

 
Słownie cena brutto (z ....  VAT):
 
 

B/ liczba przepracowanych godzin ..................................
 C/  udzielam gwarancji na dostarczoną maszynę na okres .........................od daty sprzedaŜy.
2.         Oświadczamy, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.

3.         Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich Ŝadnych
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej
korzystnych dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później
jednak niŜ do końca okresu związania ofertą.

4. Zostaliśmy poinformowani, Ŝe moŜemy zgodnie z art. 96 ust. 4 p.z.p. wydzielić z oferty
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one
udostępnione. Informacje o tych dokumentach zostały zaznaczone w kolumnie uwag
znajdującej się w tabeli w ust. 7 oferty. Nie zastrzegamy informacji, które zostaną odczytane
podczas otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 p.z.p.

5. Integralną częścią oferty są następujące dokumenty
 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 

..............................................
podpis upowaŜnionej osoby
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Załącznik nr ..... do oferty

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 

Zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207), składając ofertę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upowaŜniony reprezentant wykonawcy, Ŝe:
 
1. Spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie

zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, który brzmi:

Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 
2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią:
Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-
nania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
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10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeŜeli
przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków;

4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się
na przedłuŜenie okresu związania ofertą.

 
 

…………………………………………………………………..
Data i podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy


