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Dla zamówienia pn.: ,,Dośtawa fabrycznie nowego samochodu ciężarovego typu wywrotka"

Znmawiający:

Prżedsiębiorstwo Wodociągów i Karralizacji ,,WODNIK" Spółka z o,o,

Plac Piasto\łski 21. 58-560 Jelenia Góra

Nr relerencyjo1 nMan) sprawie przez Zamawiającego:

TDI1321D112013

TRYB ZAMÓWIEMA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieoglaniczonego na podstawie IDstrukcji udzielania

zamówień przez jędnos&i organizacyjne PWiK ,,WODNIK' Sp, z o.o,, zgodńe z Zatządzeńem
We,vmętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietni a 2072 rokl Ptezesa Zrrrądu Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji ,,WODNIK" Sp, z o.o, Instrukcja dostępnajest na stronie intemetowej wwł.wodnik.net.pl

ll. PRZEDMIOTZAVOWIENIA

Prżedmiotem zamówieniajest zakup i dostawa do siedzĄ Zamawiającego samochodu ciężaiowego §pu
w}\łrotka o dopuszczalnej masie całkowjtej powyżej 10 ton spełniającego wlmagania pojażdu

dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązując}mi przepisami ustawy

Prawo o Ruchu Drogowym na potrzeby Przedsiębiorstwa wodociągów i Kanalizacji 'WODNIK"
sp. z o,o. Pl. Piastowski 2l, 58-560 Jelenia Góra, Szczegółowy opis Zawalty jest w Specyfikacji
Tstotnych waruŃów Zanówienia (SIWZ) Część tll - opis Przedmiotu Zamówienia,

III. TERMINWYKONAMA

Wykonawca zobowiązany jest Zrealizować przedmiot Umowy \ł teminie do 12 grudnia 2013r.

r

Iv. W\T4AGANEDOKUMENTY



2.

1, Wykonawcy zobowiązani są do składalia oł'ert \łedług wżoru pn, ,,Eq!qc]4z__s&!Ę"
stano\łiącego załącznik nr 1 do IDW Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do
replezentowania firmy w obrocie gospodarczlłn, zgodńe z dokumentem rejeshacyjnym

Wykonawcy,

Wykonawcy składają ła.u z ofeltą|

a) oświadczenie o spełnianit waruŃów udziafu (wzór oświadczenia zalącznik nr 2 do
IDw)

b) wykaż dostaw 3 sztuk samochodów ciężarowych lpu wywrotka o całkowitej masie
powyżej 10 ton zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie Zanówienia, a jeźeli okes prowadzenia dżałalności jest
kótszy w qrn okesie, odpowiadających swoim rodzajem i waltościom z podaniem ich
waltości dostawom slanowiącym przedmiot zamórłienia, z podaniem ich opisu, dat
wykonania i zleceniodawców (wg wzoru stanowiącego zalącznik nl 4 do IDw w1az
z potwierdzeniem, że dostawy te Zostały Wykonane należycie. (w razie konieczności,
szczególnie gdy wykaz dostaw lub dowody potwierdzające czy dostawy zostĄ Wykonane
należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może ał,rócic się
bez-pośrednio do włŃciwego podmiolu, na rzecz którego doslawy były wykonane
o przędłożęnje dodatkowych informacji lub dokumentó*, bezpośrednio Zamawiającemu)

c) oświadczenie o brak-u podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia zalącznik
nr 3 do IDw)

d) aktuahy odpis z właściwego rejestru lub Z cenhalnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej. jeżeli o&ębne przepisy wlłrragają wpisu do rejestnr lub
ewidencji, wystawionego ńe wcześniej niż 6 miesięcy przed upł}.węm tęrminu składania
ofelt, w celu wskazania osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do podejmowania
cz}mności prąwnych oraz zaciągaaia zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub oryginał
wła,ściwego pełnomocnictwa potwi€rdzającego uprawnienia osób do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym

e) akfualne zŃwiadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzaiącego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, ze uzyskał
przewidziane pm\łem Zwolnieniej odrcczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonarria decyzji rłłaściwego orgarru uJstawionę nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upłyTvem składania ofert;

1) aktualrre zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczeńa SPołecznego potwierdzające, źe Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społecznę. lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie) odloczenie lub rozłożenie na raty żaległych
płatności lub wstrz}manie w całości wykonania decyzji wlaściwego organu - wystawione
nię wcześniej niż 3 miesiące przed upłl.wem składania ofert;

g) dowód wniesienia wadium

h) dol-umenty zawierające określenie mark, modeh\ t}Tu a także opis ofelowanego
samochodu (np, specyfiłację techniczną kartę katalogową lub inny dokument wyslawiony
przez producenta) pozwlalające stwierdzić, iż spełnia on wszystkie wymagania
zamawiającego okeslone z Specyirkacji Istotnych Warunków Zamówienia,

i) wstępna umowa serwisowa



v. WADII]M

] . Zamawiający żąda od wykonawcórir' wlliesieda wadium.

2. Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany j es! !4śĘp!9§\!g!4iegE!!, zabezpieczyć swą ofęrtę wadium

W wysokości 10 000,00 zt (§}ownie: dziesięć tysięcy zloĘch 00/100)

3. Wadium może być vniesione w jednej lrrb kilku naĘpujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych;

c) gwarancjach baŃouych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4. \4iejsce i sposób wniesienia uadium,

Wadium wnoszone w pieniądzu należy rłpłacić pgglggglq na następujący lachunek

Zamawiaj ącego:

BZ wBK s.A. III o i Jelenia Góra
20 1090 2633 0000 0006 5601 1172

z dopiskiem: Przetarg ,Dostawa fabrycznie nowego §amochodu ciężarowego

typu }v}rłrotka"

5, Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu,

6, W rłymienionl,rn przypadku dołączenie do ofelty kopii polecenia przelewu wystatĄionego przez

Wykonawcę jest warunkiem konieczn}.rn, ale nie\ł}stalczając}m do stwierdzenia przcz

Zarn ającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

7, Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przeż Instrukcję udzielania zamówień formach

r]ależa ńożłć w olyłinale wraz z oryginałem ol'erty,

8. Termin wniesienia wadium

Wadium należy \łnieść ed upł},\łem terminu składania ofefi, przy czym wniesienie wadium

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwazał za sl-uteczne tylko

wówczas, gdy bank prowadący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrz}łnał taki pfzelew

przed upływem teminu sldadania ofeń

VI. OCENA I WYBOR OFERTY

1, Przy lvyborze ot'eńy najkorzystniejszej Zamawiający Zastosuje następujące kry,teńum:

Nazwa krńerium: CENA



Waga kryterium: 100%

Najkorzystniejsza oferta zostanie wyłoniona na podstawie obliczenia j ak niźej:

lP, = (c.i,/ cJ x 100

gdzie:

XP* liczba punl,tów przyznana ofercie ,,X"
Cnin cena najniższa spośród Z ch w wżnych ofeńach
C, - cena ofeńowa zawańa W ofercie ,,x"

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, klóra uzyskała największą ilość puŃtów.

2. Jeżeli Zamawiaiąoy nie będzie mógł dokonać wyboru ofeńy najkorzystniejszej za względu na to,

że zostały złożonę oferty o takiei samej cenie, Zanawiający węzwie Wykona\łców, którzy złożTli
te ofeńy, do Złożenia, w terminie określon}n przez Zamawiającego. ofeń dodatkoNych.

3. Zamawiający piselr[ie powiadomi Wykonawców składających ofefiy o wyborze ofefty

najkorzystniejszej, niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofeńy i zatwierdzeniu tego wyboru przez

Kierownika Zamałiaj ącego

VIL TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

1. ofefiy należy slJadaó do dnia 30.08.2013r, godz. 13.00 na adres| Przedsiębiorstwo wodociągół i
Kanalizacji ,,WODNIK" Spółka z o-o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Górą (sekętariat pokój

nr 1.2)

ż. ofeĘ na|eży złożyć w nieprzezroczystej kopelcie opisanej naĘpująco:

Ofeńa w po§tępowańl:, TDU32IDIDDI3

,,Dośtawa fabrvcznie nowego samochodu ciężarowego rypu wywrotkA"

Nie otwierać przed dniem 30.08.2013r. godz. |3.00

3. Na kopercie, optócz opisu jat wyżej, należy umieścić naz\łę i adres Wykonawcy

VIII. DODATKOWEINFORMACJE

Zanawiający ustanawia osoby do bieźących kontaktó$,|

- Jolanta Gerono, tei. '75 ']3 03 593, email: jolanta,gerono@wodnik,wodnik.net.p1 w sprawach

formalno-prawnych;

- Kzysżof Soból, tel. 510 074 263 e-mail krzysztof.sobol@wodnik.net,p1 w spmwach techniczno,

organizacyj nych;



D( vlłaKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. ZaĘcznik nr 1 - Specyfikacja lstotnych WaruŃów Zamówienia (SIWZ):
część I htśtrukcja dla wykonawóW
Część II Wzór unowy
cĘść lII opis przedmiotu żainówienia


