Numer sprawy SOK/16/14
ZAMAWIAJĄCY
Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36
nr tel./fax. 033 / 842-70-31
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
1. Przedmiot i zakres zamówienia
a) Nazwa zadania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art.2 pkt 2 Pzp)
fabrycznie nowego wózka widłowego
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.51.10-2.
Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: Wózek widłowy będzie przeznaczony przez Zamawiającego do: Przewożenia i wysypywania surowców wtórnych
zgromadzonych w kontenerach, Odbierania balotów z prasy kanałowej i przetransportowania do boksów na surowce wtórne, Obsługi samochodów
zakładowych i pojemników wraz z zapleczem techniczno-magazynowym oraz demontażem odpadów wielkogabarytowych, Sposób użytkowania pomieszczenia zamknięte wentylowane oraz teren otwarty.
Wózek widłowy - 1 sztuka o następujących parametrach: 1) Wózek widłowy fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2013, 2) Układ konstrukcyjny
klasyczny: cztery koła jezdne, maszt z przodu pojazdu, kabina z przodu pojazdu, silnik wysokoprężny z tyłu pojazdu, 3) Napęd - diesel, 4) Napęd na
koła przednie, 5) Automatycznie regulowany napęd hydrostatyczny, 6) Pozycja pracy - siedząca, 7) Pełne sterowanie joystickiem włącznie z jazdą, 8)
Aktywny system bezpieczeństwa, 9) Całkowity udźwig - min. 2.500 kg, 10) Wysokość podnoszenia - nie mniej niż 3000 mm, 11) Karetka nie mniej
niż 1 200 mm, 12) Kabina odchylana do przodu, 13) Zintegrowany przesuw boczny wideł nie mniej niż 100 mm, 14) Widły min. 1.200 mm, 15)
Przesuw boczny wideł zintegrowany, 16) Lampa rotacyjna ostrzegawcza, 17) Pasy bezpieczeństwa zintegrowane z ergonomicznym regulowanym
siedzeniem, 18) Hamulce tarczowe, 19) Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 20) Zdolność pokonywania wzniesień przy przewożeniu ładunku
maksymalnego - nie mniej niż 20%, 21) Konstrukcja wózka powinna spełniać przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na dzień dostawy, 22)
Ogumienie pneumatyczne, 23) Koła i ogumienie przystosowane do jazdy po terenie nieutwardzonym, 24) Sygnał jazdy do tyłu, 25) Lusterko
wsteczne, 26) Dobra widoczność wideł i wbudowany przesuwnik. 27) Oświetlenie miejsca pracy i drogi.

2. Termin wykonania zamówienia
Od dnia zawarcia umowy maksymalnie do 30 dni.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 w godzinach
od 8:00 do 14:00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie:
www.sok.serwisy.net.pl
4. Termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 grudnia 2014r. w siedzibie Zamawiającego do godz. 08:45 na
dziennik podawczy w sekretariacie, pokój nr 2. Termin publicznego otwarcia ofert przypada na dzień 23 grudnia
2014r. godz. 9.00 Miejscem otwarcia jest siedziba Zamawiającego (pok. nr 3).
5. Warunki udziału w postępowaniu
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
1

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz. Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia: w szczególności Wykonawcy muszą
spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał): W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani
są wykazać się wykonaniem co najmniej jednej dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia, a polegającej na
dostawie wózka widłowego o wartości co najmniej 60.000,00 PLN brutto, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu/ów,
na rzecz których dostawa została wykonana na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz oraz załączeniem dowodu, czy została
wykonana należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie
ich łączna wiedza i doświadczenie - w tym celu wykaz musi być złożony przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, w imieniu wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a dla spełnienia warunku wystarczy udowodnienie posiadania wiedzy i doświadczenia przez
jednego z wykonawców występujących wspólnie).
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wymaganych w siwz.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis 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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:



inne dokumenty
Do oferty należy załączyć charakterystykę techniczną oferowanego wózka widłowego zawierającą odniesienie do wszystkich
wymagań zamawiającego zawartych w pkt. 4 siwz według załącznika nr 7 do siwz. Wskazane parametry mają pozwolić na
jednoznaczną identyfikację zaoferowanego przedmiotu zamówienia i porównanie z wymaganiami siwz.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o udziale podwykonawców w wykonaniu zamówienia - według zał. nr 4 do siwz. Wypełniony formularz ofertowy - według zał. nr 1 do
siwz, Postuluje się dołączenie do oferty wypełnionego w intytulacji oraz parafowanego na wszystkich stronach wzoru umowy (zał. nr 5 do siwz), Inne
dokumenty lub pełnomocnictwa wymagane fakultatywnie lub warunkowo przez Zamawiającego.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt finansowany ze
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych..

6. Termin związania ofertą
30 dni od dnia ostatecznego terminu otwarcia ofert
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 1 - Cena - 90
 2 - Termin dostawy - 10

8. Wadium

Nie dotyczy
9.

Dodatkowe informacje

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
10. Dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu BZP: 15.12.2014;
Ogłoszono dnia 15.12.2014r., nr ogłoszenia w BZP: 258315 - 2014
Ogłoszenie umieszczono w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
zamawiającego w dniu 04.12.2014r. wraz załącznikiem – ogłoszeniem zamieszczonym w BZP nr 258315 – 2014
w formacie pdf.
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