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NKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU
zwana dalej SIWZ

Nazwa zamówienia publicznego:

niesegregowanych
odu z tacą ociekową do usuwania
„Zakup fabrycznie nowego samoch
adów segregowanych
kontenerów KP-7, SM-1100 oraz odp
z
h
lnyc
una
kom
w
adó
odp
ych
zmieszan
ających biodegradacji"
typu szkło, plastik, makulatura i uleg
Nr

nadany przez
ZP /PN /2/2 020

postępowania

Zamawiającego :

o:
Nazwa oraz adres Zamawiająceg
y sp. z o.o .
zwic
lne w Krus
Przedsiębiorstwo Komuna
a
ul. Goplańska 2, 88 -150 Kruszwic
448
093
090
ON:
REG
89,
NIP: 556 OOO 42
351 52 90
(52)
14,
55
Tel / Fax (52) 351 54 37, (52) 351
wica .pl
rusz
pk-k
.
.bip
w
sekretariat@pk-kruszwica .pl, ww
0
15:0
Godziny urzędowania : od 7:00 do

Kruszwica, 10 luty 2020r.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

w tryb ie przetargu
publicznego prowadzone jest
nia
ówie
zam
nie
iele
udz
o
Postępowanie
kwo ty określonej w przepisach
szacunkowej nieprzekraczającej
nieograniczonego o wartości
ych L,pr oce dura kraj owa " ).
8 usta wy Prawo zamówień publiczn
wydanych na podstawie art. 11 ust.
ówi enia publicznego:
Podstawa prawna udzielenia zam
eń publicznych
29 stycznia 2004r. Prawo zamówi
Art . 39 przepisów Ustawy z dnia
.).
(Dz. U. z 2019r., Poz. 1843 t. jedn
zam ówi enia :
specyfikacji istotnych war unk ów
Podstawa prawna opracowania

-

-

2019r., Poz . 1843 t. jedn.);
o zamówień publicznych (Dz. U. z
Ustawa z dnia 29.01.2004r. Praw
y Min istró w z dnia 27 .07.201 6r.
Rozporządzenie Prezesa Rad
wyk ona wcy
jakich może żądać zamawiający od
w sprawie rodzaju dok ume ntów ,
6 z późn. zm.);
ówienia (Dz. U. z 2016r., Poz . 112
w postępowaniu o udzielenie zam
y Min istró w z dnia 18.12.20 19r.
Rozporządzenie Prezesa Rad
liczania
stanowiącego podstawę prze
złotego w stosunku do euro
u
kurs
o
nieg
śred
wie
spra
w
ych (Dz. U. z 2019r., Poz , 2453) .
wartości zamówień publiczn

:
li. Opis prze dmi otu zam ówi enia

ochodu z tacą ociekową do
dostawa fabrycznie now ego sam
Przedm iote m zamówienia jest
z kon tene rów KP-7 , SM-1100
szanych odp adó w komunalnych
zmie
ch
any
gow
egre
nies
ia
wan
usu
i ulegaj ących biodegradacji.
szkło, plastik, mak ulat ura
oraz odp adó w segregowanych typu
w załączniku nr l do SIWZ.
zam ówienia prze dsta wion y został
2. Szczegółowy opis prze dmi otu

1.

nia :
czące prze dmi otu zamówie
3. Dod atko we wymagania doty
, licząc od daty odb ioru
hanicznej, bez limi tu kilo met rów
mec
ji
ranc
gwa
sy
okre
ne
aga
1) Wym
prze dmi otu umo wy:
yczna bez limi tu kilo met rów ,
a) na podwozie: gwarancja fabr
imu m 24 miesiące.
b) na zabudowę samochodu : min
zgodnie z kartą gwarancyjną
sie gwarancji dok ony wan e będą
okre
w
e
isow
serw
y
gląd
Prze
2)
t Wykonawcy.
wien iam i proj ektu umo wy na kosz
a usuwanie wad zgodnie pos tano
dok ume nty dopuszczające go do
będne wyposażenie oraz
3) Pojazd pow inie n posiadać niez
i eksploatację be z pośrednio po
liwiające jego rejestrację
ruchu drog owe go w Polsce i umoż
zdu
dotyczące hom olog acji poja
(świadectwo hom olog acji
odbiorze przez Zamawiającego
7r.
199
dnia 20 czerwca
staw ie art. 68 ust. 10 usta wy z
pod
na
ane
wyd
go
ane
etow
mpl
sko
Prawo o ruchu drog owy m).
tere nie siedziby Zamawiającego.
obsługi Zamawiającego na
4) Wykonawca zapewni szkolenie
dostarczy Zamawiającemu:
5) W dniu dos taw y Wykonawca
kim,
ochodu i zabudowy w języku pols
a) wszystkie instrukcje obsługi sam
b) książkę pojazdu ,
ą,
c) książkę gwarancyjną i serwisow
ch,
acji dla poja zdó w sko mpl etow any
olog
hom
wa
dect
d) wyciąg ze świa
e) katalogi części zamiennych.
nika Zamówień:
Oznaczenie wg Wspólnego Słow
tran spo rtu odp adó w i ścieków.
do
zdy
Kod CPV: 34144500 - 3 poja
- 2 -

:
Ili. Termin wykonania zamówienia

-

nie publiczne do dnia 29.05.2020r.
od dnia zawarcia umo wy o zamówie

niu:
IV. Warunki udziału w postępowa

którzy nie podlegają wyk luczeniu
ubiegać s i ę Wykonawcy,
O udzielenie zamówienia, mogą
zamówień pub licznych.
24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo
z postępowan i a na podstawie art.
a
ówień publicznych wyklucz
24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zam
z
prze
2. Zamaw i ający na podstawie art.
ym
ję, w zatwierdzon
unku, do którego otw arto likwidac
stos
w
wcę
ona
Wyk
ania
eli
ępow
zyci
wier
z post
jest przewidziane zaspokojen ie
niu restrukturyzacyjnym
sąd układz i e w postępowa
332 ust. 1
art.
ie
tryb
w
tku
zarządz ił likwidację jego mają
sąd
lub
tku
mają
jego
ję
przez likwidac
z 2015 r. poz . 978 , 1259, 1513,
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
,
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o, z wyjątkiem wykonawcy
615) lub którego upadłość ogłoszon
,
sądu
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz .
omo cny m postanowien iem
arł układ zatw ierd zon y praw
któr y po ogłoszen i u upadłości zaw
chyba
idację majątku upadłego,
zaspokojenia wierzyci eli przez likw
3r.
200
jeżeli układ nie przewiduje
go
lute
28
ia
dn
1 ustawy z
jego majątku w tryb ie art. 366 ust.
że sąd zarządził l ikwidację
9r. poz . 498 , 912 , 1495 i 1655).
- Prawo upadłościowe (Dz. U. z 201
zamów i e ń pub licznych,
la oraz lb pkt 3 ustawy Prawo
ust.
22
art.
ień
anow
post
do
ie
onawca
3. Stosown
awiaj ący wymaga, aby Wyk
zdolnośc i zawodowej , Zam
w zakresie war unk u dotyczącego
i okres
jeżel
a
t,
ofer
inu składania
tnich 3 lat przed upływem term
niej
wykazał , że w okresie osta
najm
co
w sposób należyty
szy - w tym okresie, zreal izował
krót
jest
ości
łaln
dzia
ia
en
adz
niż
ej
prow
ości nie mn iejsz
rtu odp adó w i ścieków o wart
spo
tran
do
w
zdó
poja
y
taw
dwi e dos
a) .
100 000,00 zł bru tto (każda dostaw
licznych,
pkt 3 ustawy Prawo zamówie ń pub
ień art. 22 ust. la oraz lb
anow
post
do
ie
own
Stos
4.
Wykonawca
Za m awiający wymaga , aby
ego zdolnośc i t echnicznej,
cząc
doty
u
unk
war
esie
w zakr
e Polski oddalonymi od siedziby
stacjami serwisowymi na te reni
dysponował auto ryzo wan ymi
owanego modelu
ą serwis mob ilny dla ofer
niż 100 km lub posiadaj
Zamawiającego nie więcej
samochodu i zabudów.

1.

5.

6.

licznych , Wykonawca
i 2 ustawy Prawo zamówień pub
1
ust.
22a
art.
ień
anow
post
do
gać na
Stosownie
ału w postępowaniu pole
zenia spełniania war unk ów udzi
nego
może w celu potw ierd
praw
eru
rakt
cha
nieza l eżnie od
i technicznych innych pod mio tów
h
wyc
odo
zdolnościach zawodowych
zaw
polega na zdolnościach
ów prawnych . Wykonawca, któr y
ie
łączących go z nim stos unk
będz
że realizując zamówienie
wo d nić Zamawiającemu,
innych pod mio tów, musi udo
p rzedstawiając
pod mio tów , w szczególności
tych
i
bam
zaso
ymi
będn
niez
zeby
dysponował
niezbędnych zasobów na potr
w do oddania mu do dyspozycji
ty
mio
zobowiązanie tych podm iotó
pod
inne
Wykonawcy przez
cy ocenia, czy udostępnione
ału
udzi
realizacji zamówienia . Zamawiają
unk ów
Wyko n awcę spełniania war
alają na wykazanie przez
zdolności zawodowe, pozw
wykluczenia ,
do
y
staw
pod
tu
mio
zachodzą , wob ec tego pod
nie
czy
a,
bad
oraz
aniu
w postępow
Prawo zamówień publicznych.
pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy
o których mowa w art. 24 ust. 1
przedstawien ia w odn iesien iu
wca będzie posiadał obowiązek
ona
Wyk
zym
yżs
pow
z
zku
zwią
W
3 SIWZ.
o kt órych mowa w Rozdziale V pkt.
do tych pod mio tów dok ume nty,
ału w postępowaniu
ierdzen ie spełn i enia war unk ów udzi
w dokumentach złożonych na potw
cy przeliczy wartość wa luty
ane w walucie obcej to Zamawiają
jakie kolw iek wartości zostaną pod
zamówieniu w Biuletynie
z dnia publikacji ogłoszenia o
NBP
u
kurs
o
nieg
śred
wg.
e
złot
na
Zamówień Publicznych.

Jeżeli
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wcy w toku przedmiotowego
ntó w, wymaganych od Wykona
V. Wykaz oświadczeń i dok ume
nianie war unk ów udziału
podstaw do wykluczenia oraz speł
bark
cych
zają
ierd
potw
,
ania
ępow
post

w

postępowaniu:

ępowania na pod staw ie
do wykluczenia Wykonawcy z post
W celu wyka zania braku pod staw
publicznych, Wykonawca
pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
5
ust.
oraz
2
12-2
pkt.
1
ust.
art. 24
wionego
enie wg. wzo ru przedsta
yć wra z z ofertą oświadcz
zobowiązany jest przedłoż
w załączn i ku nr 4 do SIWZ.

1.

opisanych w Rozdziale
unk ów udziału w postępowaniu
war
ania
i
n
speł
nia
aza
wyk
2. W celu
z z ofertą oświadczenie wg. wzoru
ow i ązany jest przed łożyć wra
IV pkt. 3 i 4 SIWZ Wykonawca zob
3 do SIWZ.
przedstawionego w załączniku nr
3.

arczej,
i info rma cji o działalności gospod
rejestru lub centralnej ewidencji
ie rdzenia braku
rejestru lub ewidencji w celu potw
do
u
wpis
ją
aga
wym
pisy
prze
e
jeżel i odrębn
o zamówi e ń publicznych.
ie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Praw
e
pod staw wykluczenia na podstaw
Zamawiającego wystosowan
raz z ofertą lub na wezwanie
Nin iejszy odpis należy złożyć w
o zamówień publicznych .
w tryb ie art. 26 ust. 2 ustawy Praw
Odpis z

właściwego

ej grupy
braku przynależności do tej sam
Wykonawcy o przynależności albo
1 pkt. 23
ust.
24
na podstawie art.
nia braku podstaw do wykluczenia
kapitałowej w celu wykaza
grupy
ej
ci do tej sam
ych. W przypadku przynależnoś
liczn
pub
eń
ówi
zam
o
Praw
wy
rmacje
usta
m dok ume nty bądź info
żyć wraz z oświadczenie
zło
e
moż
wca
ona
Wyk
kapitałowej
kurencji
nie prowadzą do zakłócenia kon
ia z inny m wykonawcą
potwierdzające , że powiązan
dn ia
od
dni
ch
w term inie trze
ad czenie należy przedłożyć
a
w postępowaniu . Niniejsze oświ
mow
arcia ofer t, o któr ej
j Zamawiającego info rma cji z otw
owe
rnet
inte
nie
stro
na
ia
czen
zamiesz
ówień publicznych .
w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zam
odp owi edn io
postępowaniu opisanych
ia war unk ów udziału w
5. W celu wyk azania spełnian
onanych dostaw, w okresie
onawca przedstawi wykaz wyk
Wyk
Z,
SIW
3
pkt.
V
le
dzia
Roz
w
s prowadzen ia dz i ałalności
składania ofer t, a jeżeli okre
inu
term
m
ywe
upł
d
prze
lat
3
ostatn ich
wykonania i pod mio tów na
z z podaniem ich przedmiotu, dat
jest krótszy - w tym okresie, wra
odó w określających czy te
lizowane wraz z załącze n iem dow
bądź
rzecz których dostawy zostały zrea
mi o których mowa są referencje
życie, przy czym dow oda
li
jeże
a
dos taw y zostały wykonywane nale
e,
wan
y były wykony
z pod mio t, na rzecz któ rego dostaw
tych
inne dokume nty wystawione prze
jest w stanie uzyskać
nym charakterze Wykonawca nie
z uzasadnionej przyczyny o obie ktyw
taw oraz pośw i adczen i a
dos
. Wykaz zreal izowanych
wcy
ona
Wyk
e
i
en
adcz
oświ
26
dok ume ntów
wiającego, w tryb ie art.
lub na podstawie wezwania Zama
o
Wykonawca składa wraz z ofertą
wion
dsta
ch dos taw prze
licznych . Wzó r wykazu zrealizowany
ust. 2 ustawy Prawo zamówień pub
w załączniku nr 6 do SIWZ.

4.

Oświadczenie

anych odp owi edn io
ału w postępowaniu opis
spełniania war unk ów udzi
ia
azan
wyk
lu
ce
W
6.
stawiaj ący info rma cje nt.
onawca przedstawi wykaz p rzed
Wyk
Z,
SIW
4
.
pkt
V
le
dzia
w Roz
ży złożyć wraz z ofertą
io serwisu mobilnego . Wykaz nale
edn
owi
odp
lub
ji
stac
ych
wan
autoryzo
26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
awiającego , w tryb ie art.
lub na podstaw ie wezwania Zam
wiono w załączniku nr 7 do SIWZ.
publicznych . Wzó r wykazu przedsta
kania lub m1eJsce
ma s i edz i bę lub miejsce zamiesz
wca
ona
Wyk
ym
któr
w
u,
kraj
7. Jeżeli w
ume ntów, o któr ych mowa
ume nt dotyczy, nie wydaje się dok
,
zam ieszkania ma osoba, któr ej dok
oświadczenie Wyk ona wcy
nte m zawierającym odp owi edn io
by,
oso
e
w pkt 3 zastępuje się je dok ume
i
en
adcz
oświ
ji, lub
upr awnionych do jego reprezentac
ze wskazaniem osoby albo osób
przed organem sądowym ,
lub
zem
rius
, zło ż o n e przed nota
któr ej dokume nt mi ał doty czyć
-4 ·

lub gospodarczego właściwym
samorządu zawodowego
nem
orga
albo
jnym
racy
inist
adm
ieszkania tej osoby.
kania Wykonawcy lub miejsce zam
iesz
zam
jsce
mie
lub
zibę
sied
na
ze względu
okresu ważności dok ume ntu:
stosuje się odp owi edn io (dotyczy
Wymóg przedstawiony w pkt 3
ku wątpliwości co do treści
inu składania ofer t). W przypad
6 miesięcy przed upływem term
ch orga nów
może zwrócić się do właściwy
Wykonawcę, Zamawiający
z
prze
o
oneg
złoż
ntu
ume
dok
zamieszkania lub miejsce
onawca ma siedzibę lub miejsce
odp owi edn io kraju, w któr ym Wyk
niezbędnych info rma cji
dok ume nt dotyczy, o udzielenie
zamieszkania ma osoba, któr ej
ntu.
dotyczących tego dok ume
cie
ani są przedstawić w ofer
ntów, które Wykonawcy zobowiąz
VI. Wykaz pozostałych dokume
przetargowej:
SIWZ, Formularz
owiącego załącznik nr 2 do
onawcę, według wzo ru stan
Wyk
z
prze
ony
ządz
Spor
1.
oferowa nego pojazdu .
met rów techniczno-funkcjonalnych
para
h
nyc
owa
ofer
enie
tawi
Zes
Ofe rty/
rty z należytą starannością) .
wypełnienie formularza Ofe
(Uwaga: Zamawiający wzywa do

2.

a upoważniona
bą podpisującą nie jest osob
do podpisywania ofer ty, jeżeli oso
zone nota rialn ie .
wego - w oryginale lub poświadc
na podstawie dok ume ntu rejestro

Pełnomocnictwo

3. Dok ume nt

potwierdzający

wniesienie wad ium .

ntów:
VIII. Forma wymaganych dokume

edn io w oryginale lub kopii
Rozdziale V składane są odp owi
onu je
1. Dok ume nty wym ieni one w
zgodność z oryg i nałem dok
inałem . Poświadczenia za
wca,
potw ierd zon ej za zgodność z oryg
ona
acji polega Wyk
na którego zdolnościach lub sytu
t
mio
pod
,
wca
ona
Wyk
io
edn
odp owi
ówienia publicznego w zakresie
cy się o udzielenie zam
gają
ubie
e
ólni
wsp
ępuje
Wykonawcy
zgodność z oryginałem nast
dotyczą. Poświadczenie za
dok ume ntów , któr e każdego z nich
w form ie pisemnej .
polski,
wraz z tłumaczeniem na język
2.
agane, jeśli Zamawiający wyraził
. Tłumaczenie nie jest wym
wcę
ona
Wyk
z
prze
m
ony
poświadcz
wniosku o dopuszczenie do udziału
nionych przypadkach na złożenie
zgodę, w szczególnie uzasad
innych dok ume ntów również
ówienia, oświadczeń, ofer t oraz
kraju,
w postępowaniu o udzielenie zam
dzynarodowym lub języku
używanych w handlu mię
hnie
szec
pow
ków
języ
z
ym
jedn
w
e.
w któr ym zamówienie jest udzielan
reprezentowania
nowić pełnomocnika do
ący wspólnie muszą usta
ępuj
wyst
wcy
ona
Wyk
3.
arcia umo wy w sprawie
ntowania w postępowaniu i zaw
eze
repr
do
albo
u
i
n
owa
tęp
pos
ich w
e pełnomocnika pow inie n
nt potwierdzający usta now ieni
w
zamówienia publicznego. Dokume
e, którego dotyczy, Wyk ona wcó
ania o zamówienie publiczn
es
zakr
zawierać wskazanie postępow
oraz
nowionego pełnomocnika
e o udzielenie zamówienia, usta
ubiegających się wspólni
solidarnej odpowiedzialności
enie o przyjęciu wsp ólne j
adcz
oświ
e
takż
a
,
ania
cow
jego umo
z wszystkich Wyk ona wcó w
onanie zamówienia, podpisany prze
za wykonanie lub nienależyte wyk
z osoby
muszą zostać złożone prze
o zamówienie publiczne . Podpisy
ubiegających się wspólnie
wpisie
lub
e
we właściwym rejestrz
oświadczeń wol i wym ieni one
a
dani
skła
do
one
ie
wni
form
upra
ży przedstawić w
ej . Dok ume nt pełnomocnictwa nale
arcz
pod
gos
i
nośc
ałal
i
dz
ji
enc
6 ustawy
do ewid
postanowień art. 25a ust.
zon ej nota rialnie. Stosownie do
przez
nie
oryginału lub kopii potw ierd
ówie
zam
o
się
ia
w przypadku wspólnego ubiegan
da
skła
Z
Prawo zamówień publicznych,
SIW
do
4
i
3
załączniku nr
treści przedstawionej w
.
ego
liczn
Wykonawców, oświadczenia o
pub
nia
ielenie zamówie
ólnie ub i egających się o udz
ału
udzi
każdy z Wyk ona wcó w wsp
ów
n i anie war unk
pod staw do wykluczenia oraz speł
Dok ume nty te potwierdzają brak
Dok ume nty

sporządzone

w

języku

obcym

są składane
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ona wcó w wykazuje
w zakresie, w któr ym każdy z Wyk
do wykluczenia.
w postępowaniu oraz brak pod staw

postępowa n iu

w

udziału

spełnianie

war unk ów

ia
wyk ona wca mi oraz przekazywan
miewania się Zamawiającego z
mi:
IX. Informacja o sposobie porozu
ozumiewania się z Wykonawca
oraz osoby upr awn ione do por
oświadczeń i dok ume ntó w

rma cje Zamawiający i Wykonawcy
wnioski, zawiadomienia oraz info
e-mail :
ą elektroniczną na adres :
s siedziby Zamawiającego oraz drog
przekazują pisemni e na adre
sekretariat@pk .kruszwica .pl
ośw i adczenia,

1.

Wszelkie

2.

otrzymania
włocznie potw ierd za fakt
ze stron na żądanie drugiej niez
elektroniczną .
ch info rma cji przesyłanych drogą
wniosków, zawiadomień oraz inny
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8.

Wszystkie strony oferty powinny
dekompletacji zawartości oferty.

9.

Wykonawca

może

przed

być spięte

upływem

(zszyte) w sposób

terminu do

składania

ofert

trwały, zapobiegający możliwości

zmieniać

lub

wycofać ofertę.

10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w term inie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wskaże w tym zakresie stosowne
uzasadnienie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania,
należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio
ją oznaczając: ,,Nie udostępniać, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa" w rozumieniu
art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r. Poz. 1010, 1649).
11.

w nieprzejrzystym opakowaniu tj . zamkniętej kopercie w siedzibie
Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88 -150
Kruszwica, sekretariat .
Ofertę należy przesłać/złożyć

12. Oznakowan ie oferty: ,,Zakup fabrycznie nowego samochodu z tacą ociekową do usuwania
niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z kontenerów KP-7, SM-1100 oraz
odpadów segregowanych typu szkło, plastik, makulatura i ulegających biodegradacji ZP /PN/2/2020".
B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać
następujące

1.

warunki:

Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
przedstawiciela/ partnera wiodącego .

upoważnionego

2.

do pełnienia funkcji przedstawiciela/ partnera wiodącego
wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących
wspóln ie/ partnerów. Upoważnienie/ Pełnomocnictwo na l eży załączyć do oferty.

3.

Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważn i ony do reprezentowan ia Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowa n iu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpow i edzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.

Upoważnienie/

Pełnomocnictwo

5. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy

występującego

wspólnie z innym

do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, Zamawiający
Wykonawcą, przed
może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę ww. Wykonawców. Termin, na jaki
została zawarta umowa wykonawców wspólnie ub i egających się o udzielenie zamówienia nie
może być krótszy od terminu określonego na wykonan ie przedmiotowego zamówienia .
przystąpieniem

- 8-

XIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

w siedzibie Zamawiaj ącego:
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88 -150 Kruszwica, sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia: 18.02.2020r. o godzinie 12:00.
Ofertę należy złożyć

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88 -150 Kruszwica, s. posiedzeń
Termin otwarcia ofert: 18.02.2020r. o godzinie 12:15.
przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest
jawne, Po otwarciu ofert, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający opublikuje na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty przeznaczonej
na sfinansowanie zamówienia; nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli ofertę;
informacje dotyczące ceny oraz wartości zaoferowanych w ramach poza cenowych kryteriów oceny
Bezpośrednio

ofert.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny:

w Formularzu Oferty przy założeniach w nim opisanych, tj. wg
załącznika nr 2 do SIWZ. Przedstawione ceny muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. W ofercie należy podać cenę netto, jak również obowiązującą stawkę
podatku VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami prawa oraz cenę brutto
z uwzględnieniem podatku VAT.

Zaoferowaną cenę należy przedstawić

XV. Kryteria oceny oferty.

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych
w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
Cena - 60% (C),
Oferowany okres gwarancji w zakresie wskazanym
w Rozdziale li pkt 3 ppkt 1 lit. b) SIWZ - 40% (G).
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium Cena (C):

P = (CN / Coa) X 60% X 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena"
CN - najniższa zaoferowana cena,
Cos - cena zaoferowana w ofercie badanej nie podlegająca odrzuceniu,
60% - waga kryterium.
3.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium „Oferowany okres gwarancj i
w zakresie wskazanym w Rozdziale li pkt 3 ppkt 1 lit. b) SIWZ" (G):

P = (Goa/ GPN) X40% X 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Oferowany okres gwarancji
w zakresie wskazanym w Rozdziale li pkt 3 ppkt 1 lit. b) SIWZ" (G):
PN - najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
Pos - liczba punktów przyznana ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
-9-

40%- waga kryterium .
W ramach nin iejszego kryterium ocen ie podlega okres zaoferowanego okresu gwarancji
w zakresie wskazanym w Rozdz iale li pkt 3 ppkt 1 lit. b) SIWZ. W zw i ązku z nin iejszym,
Zamawiający przyjmuje następujący system punktowy tj .:
okres gwarancji wynoszący 24 miesiące : O pkt,
okres gwarancji wynoszący 26 m i esięcy : 40 pkt.
4.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zgodnie z powyższym i kryteriami
uzyska najwyższą l i czbę punktów (łączna suma punktów przyznana w ramach ww. kryteriów).
Wykonawcom, wypełn i ającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
Pozostałym
proporcjonaln ie mniejsza liczba punktów zgodnie z przedstawionym powyżej wzorami do
obliczenia punktowego .

XVI. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia:

sprawie realizacji zamow1en ia publicznego zawarta zostanie z u względnieniem
postanowień wyn i kających z treści niniejszej SIWZ (załącznik nr S do SIWZ) oraz danych zawartych
w ofercie Wykonawcy. O miejscu i terminie zawa rcia umowy Wykonawca, którego oferta została
wybrana jako naj korzystniejsza zostan ie poinformowany odrębnym zawiadomieniem przekazanym
zawiera u mowę w prawie zamow1enia publicznego,
Zamawiający
elektron i czną .
drogą
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym n i ż 5 dni od
dn ia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiado mienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało
Umowa w

przesłane

w inny sposób .

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawierane j umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Wszelkie zmiany zapisów przyszłej umowy o zamówienie publiczne winny być dokonywane w formie
pisemnej (aneksu do umowy) . Okoliczności warunkujące możliwość dokonania za mian w treści
przyszłej umowy o zamówienie publiczne zostały szczegółowo opisane w treści projektu umowy
załączonej do niniejszej SIWZ.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
Informacja o czynnościach podjętych przez Zamawiającego niezgodnie z ustawa Prawo zamówień
publicznych:
Zgodnie z art. 181 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może w terminie
przewidzianym do wn iesienia odwołan i a po i nformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisam i
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności , do której jest on zobowiązany
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
Odwołanie:

od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postę powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do któ rej
Zamaw i ający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 ustawy prawo zamówi eń
publicznych) .
Odwołanie przysługuje wyłączn i e
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powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedst awienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art. 180 ust.
3 ustawy prawo zamówień publicznych) . Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowaneg o certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania
dla tego rodzaju podpisu .

Odwołanie

wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty,

Odwołanie przysługuje wyłącznie

Skarga:
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
Sądu . Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdział
3 ustawy prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych - Dzia ł VI „Środki ochrony prawnej".

Szczegółowe

XIX. Opis części zamówienia:
Zamawiający

nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

XX. Umowa ramowa:
Zamawiający

nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający

nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

XXII. Oferty wariantowe:
Zamawiający

nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń
z Zamawiającym:
Zamawiaj ący

nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. Aukcja elektroniczna:
Zamawiający

nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
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XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
art. 93 ust. 4. ustawy Prawo zamówień publicznych .

Zamawiający

postępowaniu,

z wyłączeniem

XXVI. Postanowienia końcowe:

Zasada ogłoszenia wyników przetargu: o wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie
wykonawców zgodnie z wymogami art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych. W sprawach
nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks
cywilny.
XXVII.

Załączniki:

nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz Oferty/ Zestawienie parametrów techniczno-fun kcjonalnych
oferowanego pojazdu (wzór),
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wstępne dot. warunków udziału w postępowaniu (wzór),
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia (wzór),
Załącznik nr 5 do SIWZ- Projekt umowy o zamówienie publiczne,
Załącznik nr 6 do SIWZ- Wykaz zrealizowanych dostaw (wzór),
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz autoryzowanyc h stacji/ stacji mobilnych
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