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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239445-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Ładowarki jezdne
2014/S 133-239445

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

„Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1
Punkt kontaktowy: Sekretariat spółki „Wodociągi Słupsk” budynek A, pokój nr 10
Osoba do kontaktów: Ewa Ruth
76-200 Słupsk
POLSKA
Tel.:  +48 598418311
E-mail: e.ruth@wodociagi.slupsk.pl
Faks:  +48 598418302
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.wodociagi.slupsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa ładowarki kołowej teleskopowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Słupsk,
Polska.
Kod NUTS PL

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239445-2014:TEXT:PL:HTML
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej
ładowarki kołowej teleskopowej o parametrach i wyposażeniu zgodnym z opisem zawartym w Warunkach
zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto rozruch urządzenia na oczyszczalni ścieków oraz przeszkolenie
pracowników Zamawiającego w zakresie działania i podstawowej obsługi urządzenia. W ramach przedmiotu
zamówienia Oferent zapewni 2 przeglądy gwarancyjne.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) urządzenie posiada parametry i wyposażenie zgodne z opisem zawartym w załączniku nr 1 do Warunków
zamówienia. Na potwierdzenie niniejszego wymagania Oferent przedstawi specyfikację techniczną
oferowanego urządzenia oraz wypełniony formularz opisu technicznego;
2) Oferent gwarantuje wysoką jakość i sprawne działanie urządzenia. Na potwierdzenie niniejszego wymagania
Oferent przedstawi opis warunków gwarancji i serwisu oraz wykaz punktów napraw gwarancyjnych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34144710

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Ładowarka kołowa teleskopowa - 1 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 500 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatność przelewem w terminie 30 dni po dokonanym odbiorze.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu załączając do oferty pełnomocnictwo.
Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
przed podpisaniem umowy przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich wzajemną współpracę.

III.1.4) Inne szczególne warunki:

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udział w postępowaniu
mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu nieuczciwości lub
nierzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej tj.
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządzili szkody nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie, nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono ich upadłości;
2) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3) żaden z członków organu zarządzającego/ wspólnik/ właściciel nie został prawomocnie skazany za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo
skarbowe ani inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Oferent złoży oświadczenie o nie
podleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 4 do Warunków zamówienia oraz odpis z rejestru sądowego
lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
terminem złożenia oferty).
3. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 2
powyżej składa każdy z Oferentów.
4. W przypadku, gdy Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu z rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składa
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
złożenia oferty).
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentu wymienionego w pkt.4 powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udział w postępowaniu mogą
się ubiegać Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
sumę nie mniejszą niż 400 000 PLN. Na potwierdzenie spełnienia warunku Oferent złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 3 do Warunków zamówienia oraz polisę a w przypadku jej braku,
dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności wraz z kopią wpłaty aktualnej składki. W przypadku, gdy suma polisy będzie wyrażona w innej
walucie niż PLN, zamawiający, w celu oceny spełnienia warunku, dokona przeliczenia tej wartości na PLN
według średniego kursu walut obcych NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
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III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udział w postępowaniu
mogą się ubiegać Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Oferent złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 3 do Warunków zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
WN1/0213/14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.7.2014 - 12:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.7.2014 - 12:15
Miejscowość
Słupsk, ul. E. Orzeszkowej 1, pokój nr 16, budynek D.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Fundusz Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Oferenci ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę przedstawione
w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości poniżej 414.000 euro prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie udzielania
zamówień dostępnym na stronie http://www.wodociagi.slupsk.pl/category/przetargi/. Do postępowania nie mają
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki zamówienia są dostępne na stronie zamawiającego http://www.wodociagi.slupsk.pl/category/
przetargi/.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyn, o czym Oferenci zostaną powiadomieni. Zamawiający przed upływem terminu składania
ofert może zmienić treść ogłoszenia oraz Warunków zamówienia.
Zamieszczenie ogłoszenia jest nieobowiązkowe.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.7.2014

http://www.wodociagi.slupsk.pl/category/przetargi/
http://www.wodociagi.slupsk.pl/category/przetargi/
http://www.wodociagi.slupsk.pl/category/przetargi/

