ZAMAWIAJ CY:

Zak ad Gospodarki Komunalnej
w Tymbarku Sp. z o.o
34-650 Tymbark, Pod opie 276

Pod opie , 07.04.2014 r.
Znak: 1.2014

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCHW ARUNKÓWZAMÓWI ENIA
(zwana dalej SIWZ)
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o warto ci
równej lub przekraczaj cej wyra on w z otych równowarto kwoty 14 000 euro,
a mniejszej ni wyra ona w z otych równowarto kwoty 134 000 euro – dla dostaw lub us ug,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
na
„Zakup, dostawa i monta bezdotykowej dwustanowiskowej samoobs ugowej myjni samochodowej
wraz z typowym projektem budowlanym oraz odkurzaczem”

Zatwierdzi :
Prezes ZGK Tymbark Sp. z o.o.
Stanis aw Sajdak

1. Nazwa oraz adres Zamawiaj cego.
Zak ad Gospodarki Komunalnej
w Tymbarku Sp. z o.o
34-650 Tymbark, Pod opie 276

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 w zwi zku z art. 39–46 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustaw ”.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup, dostawa i monta bezdotykowej samoobs ugowej myjni samochodowej wraz z wiat
fundamentami oraz podgrzewan

stalow ,

posadzk . Myjnia o lekkiej konstrukcji kontenerowej z zespo em

kompletnej techniki myjni, dwa stanowiska do mycia pod dachem. Myjnia powinna by

wyposa ona

w oddzielne modu y techniki. Ka dy z modu ów winien niezale nie obs ugiwa stanowiska myj ce, posiada
dodatkowe zabezpieczenia elektryczne dla ka dego stanowiska mycia.
2. Zakup, dostawa i monta dwustanowiskowego odkurzacza – utwardzenie terenu pod monta odkurzacza
po stronie Zamawiaj cego
3. Dostawa typowego projektu budowlanego myjni dwustanowiskowej wraz z wiat
podgrzewan

p yt

na stanowiskach myjni. Projekt powinien by

i betonow

wykonany zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami projektowymi, budowlanymi i spe nia odpowiednie normy. Przy cza doprowadzone zostan i
pod czone bezpo rednio do stanowisk mycia oraz kontenera technicznego przez Zamawiaj cego.
Doprowadzenie przy czy przez Zamawiaj cego obejmuje koszt liczników pomiarowych, skrzynek
bezpiecze stwa.
Zamawiaj cy zamontuje uziemienie konstrukcji wraz ze studzienkami kontrolno-pomiarowymi.

Warunki techniczne jakie powinien spe nia przedmiot zamówienia zosta y okre lone w za czniku nr 1
3.2 Szczegó owe wymagania zwi zane z realizacj zamówienia
Wykonawca przed z

eniem oferty ma obowi zek zapozna

si

z lokalnymi warunkami realizacji

inwestycji.
Ponadto Wykonawca zamówienia musi przewidzie wszystkie okoliczno ci, które mog wp yn

na cen

zamówienia. W zwi zku z powy szym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegó owe sprawdzenie
w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonawca zobowi zany jest dostosowa
przestoje, kolejno

czas pracy,

robót itp. do wymaga Zamawiaj cych.

UWAGA
W przypadku gdy w SIWZ pojawi si

nazwa producenta lub firmy, Zamawiaj cy zastrzega mo liwo

zastosowania innych materia ów jednak o parametrach nie gorszych ni opisane w SIWZ.

W

celu

potwierdzenia,

e

oferowany

sprz t

Zamawiaj cego Wykonawca zobowi zany jest do z

odpowiada

wymaganiom

okre lonym

przez

enia i za czenia do oferty dokumentu (folder

reklamowy, ulotka, itp.) okre laj cego parametry techniczne oferowanego sprz tu z pogl dowymi
fotografiami – w zakresie umo liwiaj cym porównanie danych z wymogami okre lonymi w niniejszej
specyfikacji.

3.3 Kod Wspólnego S ownika Zamówie (CPV):
42.92.47.30-5 Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ci nieniem
45.22.31.00-7 Monta konstrukcji metalowych
45.23.32.00-1 Wykonanie utwardzenia terenu
3.5 Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
3.5.1 Dostawa: miejscem realizacji dostawy jest Tymbark,
3.5.2 Us uga serwisu gwarancyjnego: serwis gwarancyjny wiadczony b dzie w miejscu u ytkowania
sprz tu.
4. Termin wykonania zamówienia:
60 dni od dnia zako czenia przez Zamawiaj cego robót zwi zanych z przy czami. Zamawiaj cy
wykona przy cza do 30 dni od uzyskania pozwolenia na budow .
5. Warunki udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków.
5.1 O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe niaj warunki, dotycz ce:
5.1.1 posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy
nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie ; z uwagi na charakter zamówienia,
Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie,
5.1.2 posiadania wiedzy i do wiadczenia, tj.: nale ycie wykonali, a w przypadku wiadcze
okresowych lub ci ych równie nale ycie wykonuj w okresie ostatnich trzech lat przed
up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym
okresie co najmniej 3 zamówienia, w tym ka de z nich polegaj ce na dostawie myjni
bezdotykowej, samoobs ugowej, o warto ci co najmniej 400 000,00 z brutto,
5.1.3 dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie
5.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.
Zamawiaj cy uzna ten warunek za spe niony je eli wykonawca wyka e, e znajduje si w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej prawid owe wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez
przedstawienie: op aconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj cego,
e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia alno ci, przy czym suma gwarancyjna nie mo e by mniejsza ni 500 000,00 z .
W przypadku, gdy wykonawca b dzie polega na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych
innych podmiotów, w takiej sytuacji przedk ada pisemne zobowi zanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

5.2 O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z
post powania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy.
5.3 Zamawiaj cy dokona oceny spe niania warunków okre lonych w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ na podstawie
weryfikacji za czonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt 6.1 – 6.4 SIWZ, wed ug formu y
„spe nia – nie spe nia”.

6. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie maj z
Wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania
warunków udzia u w post powaniu oraz tego, e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom
okre lonym przez Zamawiaj cego.
6.1 W celu wykazania spe niania przez Wykonawc warunków udzia u w post powaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowi zany jest za czy do oferty:
6.1.1 o wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu (wzór wg Za cznika nr 3 do
SIWZ),
6.1.2 wykaz nale ycie wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub ci ych równie
nale ycie wykonywanych g ównych zamówie w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem
terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia
zosta y wykonane oraz za czeniem dowodów potwierdzaj cych, e przedstawione w wykazie
zamówienia zosta y wykonane lub s wykonywane nale ycie (wzór wg Za cznika nr 4 do
SIWZ).
W wykazie jako g ówne zamówienia nale y wskaza jedynie zamówienia potwierdzaj ce
spe nianie warunku udzia u w post powaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2.
6.1.3 op acon polis , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj cego, e wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci przy czym
suma gwarancyjna nie mo e by mniejsza ni 500 000,00 z .

Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia:
·

o wiadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 Wykonawcy sk adaj wspólnie,

·

dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2 – 6.1.3, jako dokumenty wspólne, sk ada co najmniej jeden
z Wykonawców.

Forma dokumentów:
·

o wiadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 musi by z

one w formie orygina u,

·

dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2 – 6.1.3 musz by z one w formie orygina u lub kopii
po wiadczonej w asnor cznym podpisem i dopiskiem „za zgodno
z orygina em”, przez osob
uprawnion do reprezentowania Wykonawcy.

6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 i
ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca zobowi zany jest za czy do oferty:
6.2.1 o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia (wzór
wg Za cznika nr 5 do SIWZ),
6.2.2 informacj o tym, e Wykonawca nie nale y do grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy, albo list podmiotów nale cych do tej samej ww. grupy kapita owej (wzór wg
Za cznika nr 6 do SIWZ),
6.2.3 aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci
gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni
6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.
Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia:
·

odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 sk ada ka dy z tych Wykonawców.

Forma dokumentów:
·

dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.1 i 6.2.3 musz by z one w formie orygina u lub kopii
po wiadczonej w asnor cznym podpisem i dopiskiem „za zgodno
z orygina em”, przez osob
uprawnion do reprezentowania Wykonawcy,

·

dokument, o którym mowa w pkt 6.2.2 musi by z

6.3 Korzystanie z zasobów innych podmiotów.

ony w formie orygina u.

6.3.1 Je eli Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia b dzie polega na wiedzy i do wiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolno ciach
finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków,
musi on udowodni Zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji
zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
(wzór wg Za cznika nr 7 do SIWZ lub inny dokument, z którego takie zobowi zanie
wynika np. umowa, itp.) oraz odpowiednie dokumenty okre lone w pkt 6.1.2 i 6.1.3 SIWZ.
UWAGA !!!
Wykaz, o którym mowa w pkt. 6.1.2 SIWZ musi by podpisany przez Wykonawc .
6.3.2 Je eli Wykonawca, wykazuj c spe nianie warunku wiedzy i do wiadczenia, o którym mowa w pkt
5.1.2 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, podmioty te traktowane s jako podmioty, które b
bra y udzia w realizacji
zamówienia.
6.3.3 Pisemne zobowi zanie, o którym mowa w pkt 6.3.1, musi by podpisane przez osob / osoby
uprawnion /e do reprezentowania podmiotu u yczaj cego zasoby. Do oferty nale y za czy
dokument, z którego takie upowa nienie b dzie wynika o.
Forma dokumentów:
1) dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.1, tj.:
·

pisemne zobowi zanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – musi by z one w formie orygina u,

·

inne dokumenty, za pomoc których Wykonawca zobowi zany jest udowodni Zamawiaj cemu, i
dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia – musz by z one w formie
orygina u lub kopii po wiadczonej w asnor cznym podpisem i dopiskiem „za zgodno
z
orygina em”,

2) dokument upowa niaj cy osob /y do podpisania zobowi zania, o którym mowa w pkt 6.3.3 musi by
ony w formie orygina u lub kopii po wiadczonej w asnor cznym podpisem i dopiskiem „za zgodno
z orygina em”, z zastrze eniem, e je li tym dokumentem b dzie pe nomocnictwo, to musi by ono
one w formie orygina u lub po wiadczonej notarialnie za zgodno z orygina em kopii sporz dzonej
przez notariusza.
Zgodno z orygina em mo e potwierdzi podmiot u yczaj cy zasoby (osoba uprawniona) lub Wykonawca
je eli posiada stosowne umocowanie do dzia ania (reprezentowania) w imieniu podmiotu u yczaj cego
zasoby.
6.4 Wykonawcy maj cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
6.4.1 Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.3 sk ada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce, e nie otwarto jego likwidacji
ani nie og oszono upad ci.
6.4.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4.1 powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert.
4

6.4.3 Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.1, zast puje si je
dokumentem zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la si tak e osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, z one przed w ciwym organem s dowym, administracyjnym albo
organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Postanowienia zawarte w pkt 6.4.2 stosuje si odpowiednio.
Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia:
·

dokumenty, o których mowa w pkt 6.4 sk ada ka dy z tych Wykonawców.

Forma dokumentów:
·

dokumenty, o których mowa w pkt 6.4 musz by z one w formie orygina u lub kopii po wiadczonej
asnor cznym podpisem i dopiskiem „za zgodno z orygina em”, przez osob uprawnion do
reprezentowania Wykonawcy.

6.5 Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, itp.).
6.5.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia wymagane jest
ustanowienie pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
6.5.2 Do oferty nale y za czy dokument ustanawiaj cy pe nomocnika, o którym mowa w pkt 6.5.1.
Przyjmuje si , e pe nomocnictwo do podpisania oferty obejmuje równie pe nomocnictwo do
po wiadczenia za zgodno z orygina em wszystkich kopii dokumentów za czonych do oferty.
6.5.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów
dotycz cych poszczególnych Wykonawców musz by po wiadczone w asnor cznym podpisem i
dopiskiem „za zgodno
z orygina em”, przez wyznaczonego przez nich pe nomocnika lub
odpowiednio przez tych Wykonawców.
6.5.4 Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za
najkorzystniejsz zobowi zani b
– przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego – do dostarczenia Zamawiaj cemu umowy reguluj cej wspó prac tych Wykonawców.
6.5.5 Umowa, o której mowa w pkt 6.5.4 nie mo e by umow przedwst pn ani umow zawart pod
warunkiem zawieszaj cym.
6.6 W celu potwierdzenia, e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre lonym przez
Zamawiaj cego,
Wykonawca zobowi zany jest za czy do oferty:
6.6.1 deklaracj producenta myjni bezdotykowej o zgodno ci z CE lub dokument równowa ny, lub
wiadczenie producenta myjni, z którego tre ci takie potwierdzenie b dzie wynika o.
Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym nale y przed
polski.

wraz z t umaczeniem na j zyk

Forma dokumentów:
· dokumenty, o których mowa w pkt 6.6.1 musz by z one w formie orygina u lub kopii
po wiadczonej w asnor cznym podpisem i dopiskiem „za zgodno z orygina em”, przez osob
uprawnion do reprezentowania Wykonawcy.
6.6.2 dokumentacj techniczn oferowanej myjni w celu weryfikacji spe niania przez zaoferowany sprz t
wymaga okre lonych przez Zamawiaj cego w SIWZ, w szczególno ci w zakresie okre lonym w
Za czniku nr 1 do SIWZ.

7. Informacje o sposobie porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami, a tak e wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami.
7.1 Dokumenty lub informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazywa b

:

7.1.1 drog elektroniczn na adres: mpgik.tymbark@wp.pl
7.1.2 faksem na numer: 18 3325343
7.1.3 pisemnie na adres: Zak ad Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. 34-650 Tymbark,
Pod opie 276
7.2 W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych przez Zamawiaj cego za pomoc faksu lub drog
elektroniczn Wykonawca niezw ocznie potwierdzi fakt ich otrzymania pod numer 18 3325343 lub adres email mpgik.tymbark@wp.pl
7.3 W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawc faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiaj cego
dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 7.2 Zamawiaj cy uzna, e dotar y one do Wykonawcy w
dniu i godzinie ich nadania i by y czytelne.
7.4 Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u:
7.4.1 nieotrzymania przez Wykonawc informacji zwi zanych z prowadzonym post powaniem w przypadku
wskazania przez Wykonawc w ofercie b dnego adresu, numeru telefonu / faxu lub adresu e-mail,
7.4.2 okoliczno ci wynikaj cych z b dnego wskazania przez Wykonawc w ofercie informacji dotycz cych
„rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”, na który nale y zwróci wadium wniesione w
pieni dzu.
7.5 Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ przesy aj c pytanie na numer
faksu lub adres e-mail wskazany w pkt. 7.1. Zamawiaj cy udzieli wyja nie niezw ocznie, jednak nie pó niej
ni na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert – pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ
wp yn do Zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu
sk adania ofert.
7.6 W przypadku zwrócenia si Wykonawcy do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ kopi pytania / pyta
nale y równie przes
na adres e-mail: mpgik.tymbark@wp.pl w wersji elektronicznej umo liwiaj cej
edycj lub kopiowanie tego dokumentu.
7.7 Do udzielania szczegó owych informacji upowa nieni s :
7.7.1 Stanis aw Sajdak, tel. 18 33 25 343, e-mail: mpgik.tymbark@wp.pl – w sprawach dotycz cych
przedmiotu zamówienia,
7.7.2 Marcin Bogacz, tel. 18 33 25 637 – w sprawach dotycz cych procedury post powania.
8. Wymagania dotycz ce wadium.
8.1. Warunkiem udzia u w post powaniu jest wniesienie wadium w wysoko ci 6 000 z (s ownie z otych: sze
tysi cy z otych, 00/100).
8.2. Wadium w wymaganej przez Zamawiaj cego wysoko ci nale y wnie
ofert, w jednej lub kilku nast puj cych formach:

przed up ywem terminu sk adania

8.2.1 pieni dzu,
8.2.2 por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, z tym e
por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym,
8.2.3 gwarancjach bankowych,
8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.2.5 por czeniach 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 Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275 ze zm.).
8.3 Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wp aci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego o numerze
84 8804 0000 0060 0600 2592 0001. Wniesienie wadium w pieni dzu b dzie skuteczne tylko wówczas, gdy

wymagana kwota znajdzie si na rachunku bankowym Zamawiaj cego przed up ywem terminu sk adania
ofert.
8.4 W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach okre lonych w pkt 8.2.2 – 8.2.5 SIWZ orygina
dokumentu potwierdzaj cego wniesienie wadium nale y z
w siedzibie Zamawiaj cego Pod opie
276, 34-650 Tymbark, biuro ZGK Sp. z o.o.
8.5 Z tre ci gwarancji / por czenia musi jednocze nie wynika :
8.5.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por czenia (Zamawiaj cego), gwaranta/
por czyciela (podmiotu udzielaj cego gwarancji/por czenia) oraz adresy ich siedzib,
8.5.2 okre lenie wierzytelno ci, która ma by zabezpieczona gwarancj /por czeniem,
8.5.3 kwota gwarancji/por czenia,
8.5.4 termin wa no ci gwarancji/por czenia, obejmuj cy ca y okres zwi zania ofert , pocz wszy od dnia
wyznaczonego na dzie sk adnia ofert,
8.5.5 bezwarunkowe, nieodwo alne, p atne na pierwsze
danie zg oszone przez Zamawiaj cego w
terminie zwi zania ofert , zobowi zanie gwaranta do wyp aty Zamawiaj cemu pe nej kwoty wadium
w przypadku wyst pienia zdarze , o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
8.6 Zamawiaj cy wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie
zamówienia, gwarancje lub por czenia obejmowa y swoj tre ci zobowi zanie wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia (zobowi zanych z tytu u gwarancji).
8.7 Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (tak e na przed ony okres zwi zania ofert ), wysoko ci
lub formie, a tak e nie wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 8.5 SIWZ skutkuje
wykluczeniem Wykonawcy z post powania.
8.8 Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca:
8.8.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie z y dokumentów lub
wiadcze , o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pe nomocnictw, chyba e udowodni, e
wynika to z przyczyn niele cych po jego stronie,
8.8.2 którego oferta zosta a wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego na warunkach okre lonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy na zasadach okre lonych w SIWZ lub zawarcie umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego sta o si niemo liwe z przyczyn le cych po stronie
Wykonawcy.
9. Termin zwi zania ofert .
Sk adaj cy ofert pozostaje ni zwi zany przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si
wraz z up ywem terminu sk adania ofert.
10. Opis sposobu przygotowywania oferty.
10.1. Ofert nale y przygotowa w j zyku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwa y, na druku
stanowi cym Za cznik nr 8 do SIWZ. W przypadku sporz dzenia oferty przez Wykonawc na w asnym
formularzu wymaga si , eby Wykonawca uwzgl dni w nim wszystkie o wiadczenia i elementy zawarte
w Za czniku nr 8 do SIWZ.
UWAGA !!!
Za cznik nr 8 do SIWZ dzie stanowi tre oferty i w zwi zku z tym nie podlega on uzupe nieniu w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Niez enie tego dokumentu b dzie skutkowa odrzuceniem oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodnej z tre ci SIWZ.
10.3. Oferta oraz wszystkie za czone do niej dokumenty i o wiadczenia, powinny by podpisane lub po wiadczone
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z w ciwym aktem rejestracyjnym lub
do czonym do oferty pe nomocnictwem.
10.4. Pe nomocnictwa z one wraz z ofert musz by z one w formie orygina u lub po wiadczonej notarialnie za
zgodno z orygina em kopii sporz dzonej przez notariusza.
10.5. Ofert

nale y z

w zaklejonej kopercie z podan

nazw i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:

„Oferta na „Zakup, dostawa i monta bezdotykowej dwustanowiskowej samoobs ugowej myjni
samochodowej wraz z typowym projektem budowlanym oraz odkurzaczem”. Nie otwiera przed
up ywem terminu otwarcia ofert.”.
10.6. Ewentualne poprawki w tek cie oferty musz
osob /osoby podpisuj ce ofert .

by

naniesione w sposób czytelny i parafowane przez

10.7. Zamawiaj cy b dzie poprawia omy ki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy, z uwzgl dnieniem ich
konsekwencji.
10.8. Zmiana lub wycofanie oferty:
10.8.1 Wykonawca mo e zmieni lub wycofa z

on przez siebie ofert ,

10.8.2 zmiana lub wycofanie z onej oferty jest skuteczna tylko wówczas, gdy zosta a dokonana przez
Wykonawc przed up ywem terminu do sk adania ofert,
10.8.3 wycofanie z onej oferty nast puje poprzez z enie Zamawiaj cemu pisemnego o wiadczenia
podpisanego przez Wykonawc lub przez osob uprawnion do reprezentowania Wykonawcy,
10.8.4

wiadczenie o wycofaniu oferty nale y z

w miejscu okre lonym w pkt 11.1 SIWZ.

11. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert.
11.1 Ofert nale y z
w siedzibie Zamawiaj cego Pod opie 276, 34-650 Tymbark – biura ZGK Tymbark
Sp. z o.o, , w terminie do dnia 16.04.2014 r., do godz. 10.00, lub przes
poczt na adres: Zak ad
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Pod opie 276, 34-650 Tymbark (za termin z enia oferty przyjmuje
si dat i godzin wp ywu oferty do Zamawiaj cego).
11.2 Otwarcie ofert nast pi w dniu sk adania ofert, o godz. 10.30, w budynku Urz du Gminy Tymbark, 34-650
Tymbark 49 (sala konferencyjna)
12.

Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1 Cen ofertow stanowi b dzie kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie ca ci przedmiotu
zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 3 SIWZ, wyra ona w z otych polskich (PLN), z
dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku,
12.2

czna kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w pkt 12.1 nie b dzie podlega a zmianie w czasie
trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia w
terminie oraz miejscu wskazanym w SIWZ, w tym m.in. op aty, takie jak c a i podatki (w tym podatek od
towarów i us ug), koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu i zamontowania)
oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy niezb dne do wykonania ca ego przedmiotu zamówienia.

12.3 Szczegó owy opis sposobu obliczenia ceny ofertowej zawiera wzór formularza oferty stanowi cy
Za cznik nr 8 do SIWZ.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1 Zamawiaj cy dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedynego kryterium, tj.
cena ofertowa (waga kryterium – 100 %).
13.2 Punkty za kryterium „cena ofertowa” zostan przyznane w oparciu o nast puj cy wzór:
cena oferty z najni sz cen
liczba punktów ocenianej oferty =

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

x 100 pkt

cena oferty ocenianej
13.3 Za najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, która uzyska najwy sz liczb punktów (max. 100) w
kryterium „cena ofertowa ”, obliczonych wed ug powy szego wzoru, tj. oferta zawieraj ca najni sz
cen ofertow , któr stanowi czna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie ca ci przedmiotu
zamówienia publicznego. Ka da nast pna oferta uzyska odpowiednio ni sz liczb punktów obliczon
wed ug powy szego wzoru. Uzyskana z wyliczenia liczba punktów zostanie obliczona z dok adno ci do
drugiego miejsca po przecinku.

13.4 Zamawiaj cy udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy spe niaj cego wszystkie warunki udzia u w
post powaniu, którego oferta b dzie odpowiada a wszystkim wymaganiom okre lonym przez
Zamawiaj cego w SIWZ i uznana zostanie, zgodnie z postanowieniami SIWZ, za ofert
najkorzystniejsz .
14. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1 Niezw ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj cy jednocze nie zawiadomi Wykonawców,
którzy z yli oferty, o terminie (okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy), po up ywie którego
umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by zawarta.
14.2 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz , powiadomiony zostanie o sposobie i
terminie podpisania umowy.
14.3 W przypadku, gdy za najkorzystniejsz uznana zostanie oferta z ona przez Wykonawców wspólnie
ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, pe nomocnik wyznaczony przez tych Wykonawców przedstawi
Zamawiaj cemu przed zawarciem umowy dokument, o którym mowa w pkt 6.5.4 i 6.5.5 SIWZ.
14.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz ,
zobowi zany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy, do wniesienia
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 15 SIWZ.
15. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
15.1 Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy ustala si w wysoko ci 5 %
cznej kwoty
wynagrodzenia brutto za wykonanie ca ci przedmiotu zamówienia publicznego, o której mowa w pkt
12.1 SIWZ i musi by wniesione przed zawarciem umowy.
15.2 Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mo e by
jednej lub kilku nast puj cych formach:

wnoszone wed ug wyboru Wykonawcy w

15.2.1 pieni dzu, na numer rachunku bankowego podany w pkt 8.3. SIWZ,
15.2.2 por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej,
z tym e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym,
15.2.3 gwarancjach bankowych,
15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
15.2.5 por czeniach 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 Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 475, ze zm.).
15.3 W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu, Wykonawca mo e wyrazi zgod na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
15.4 Sposób wniesienia zabezpieczenia okre la Wykonawca, a sposób jego zwrotu okre la wzór umowy
stanowi cy Za cznik nr 2 do SIWZ.
15.5 Z tre ci gwarancji / por czenia musi jednocze nie wynika :
15.5.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / por czenia (Zamawiaj cego),
gwaranta / por czyciela (podmiotu udzielaj cego gwarancji / por czenia) oraz adresy ich siedzib,
15.5.2 okre lenie wierzytelno ci, która ma by zabezpieczona gwarancj / por czeniem,
15.5.3 kwota gwarancji / por czenia,
15.5.4 termin wa no ci gwarancji / por czenia, obejmuj cy ca y okres wykonania zamówienia,
pocz wszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzie zawarcia umowy,
15.5.5 bezwarunkowe, nieodwo alne, p atne na pierwsze danie, zobowi zanie gwaranta do wyp aty
Zamawiaj cemu pe nej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób
niezgodny z umow .
15.6 Zabezpieczenie w formie gwarancji lub por czenia, przed podpisaniem umowy, musi zosta
zaakceptowane przez Zamawiaj cego.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je eli Zamawiaj cy wymaga od
Wykonawcy, aby zawar z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
16.1 Wykonawca zobowi zany jest do podpisania umowy na warunkach okre lonych w SIWZ, szczegó owo
podanych we wzorze stanowi cym Za cznik nr 2 do SIWZ.
16.2 Zamawiaj cy przewiduje mo liwo zmian postanowie tre ci zawartej umowy w sprawie zamówienia
publicznego w stosunku do tre ci oferty dotycz cej przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.
Szczegó owy opis warunków dokonania takich zmian znajduje si we wzorze umowy stanowi cym
Za cznik nr 2 do SIWZ.
17. Pouczenie o
udzielenie
zamówienia.
17.1

rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku post powania o

rodki ochrony prawnej, okre lone w Dziale VI ustawy przys uguj Wykonawcy, a tak e innemu
podmiotowi, je eli ma lub mia interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós lub mo e
ponie szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy.

17.2 Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci Zamawiaj cego podj tej
w niniejszym post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno ci, do której Zamawiaj cy
jest zobowi zany na podstawie ustawy, tj.:
17.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu,
17.2.2 wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia,
17.2.3 odrzucenia oferty odwo uj cego.
17.3 Odwo anie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której zarzuca si
niezgodno z przepisami ustawy, zawiera zwi e przedstawienie zarzutów, okre la
danie oraz
wskazywa okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.
17.4 Odwo anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo awczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego
certyfikatu.
17.5 Odwo uj cy przesy a kopi odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do wniesienia odwo ania
w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre ci przed up ywem tego terminu. Domniemywa si , i
Zamawiaj cy móg zapozna si z tre ci odwo ania przed up ywem terminu do jego wniesienia, je eli
przes anie jego kopii nast pi o przed up ywem terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze
sposobów okre lonych w art. 27 ust. 2.
17.6 Odwo anie wnosi si w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci Zamawiaj cego
stanowi cej podstaw jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2
ustawy, albo w terminie 10 dni – je eli zosta y przes ane w inny sposób.
17.7 Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.8 Odwo anie wobec czynno ci innych ni okre lone w pkt 17.6 i 17.7 wnosi si w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi
wiadomo
o
okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia.
17.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo awczej stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego
przys uguje skarga do s du okr gowego w ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiaj cego. Skarg wnosi si za po rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor czenia
orzeczenia KIO, przesy aj c jednocze nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z enie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
18. Opis cz

ci zamówienia, je eli Zamawiaj cy dopuszcza sk adanie ofert cz

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz

ciowych.

ciowych.

19. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiaj cy zawrze umow ramow , je eli Zamawiaj cy

przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy, je eli Zamawiaj cy przewiduje udzielenie takich zamówie .
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupe niaj cych.
21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada
oferty wariantowe, je eli Zamawiaj cy dopuszcza ich sk adanie.
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.
22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiaj cego, je eli Zamawiaj cy
dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn .
Adres poczty elektronicznej: mpgik.tymbark@wp.pl
Adres strony internetowej: www.zgk-tymbark.pl
23. Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym
a Wykonawc , je eli Zamawiaj cy przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiaj cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a
Wykonawc b
prowadzone wy cznie w z otych polskich (PLN).
24. Aukcja elektroniczna.
Zamawiaj cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
25. Wysoko

zwrotu kosztów udzia u w post powaniu, je eli Zamawiaj cy przewiduje ich zwrot.

Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu.
26. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
Zamawiaj cy nie b dzie stosowa wymaga zwi zanych z realizacj zamówienia, okre lonych w art. 29 ust. 4
ustawy.
27. Wykonanie zamówienia przez podwykonawców.
27.1 Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo

powierzenia cz

ci lub ca

ci zamówienia podwykonawcom.

27.2 Je eli Wykonawca zamierza powierzy wykonanie cz ci lub ca ci zamówienia podwykonawcom,
zobowi zany jest do wskazania tego w ofercie, tj. na druku stanowi cym Za cznik nr 8 do SIWZ.

Za czniki do SIWZ:
1.

Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia: Zestawienie parametrów i funkcjonalno ci myjni

2.

Wzór umowy.

3.

Wzór o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu – do wype nienia.

4.

Wzór wykazu wykonanych / wykonywanych zamówie – do wype nienia.

5.

Wzór o wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia – do
wype nienia.

6.

Informacja lub lista podmiotów, dotycz ce grupy kapita owej – do wype nienia.

7.

Wzór zobowi zania do udost pnienia zasobów Wykonawcy przez inne podmioty – do wype nienia
(opcjonalnie).

8.

Formularz oferty – do wype nienia

