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Projekt pn.: „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” 
 

 
Nr sprawy: WN1/0213/14   
         Słupsk, 08.07.2014r. 

 

Warunki zamówienia  
 

na dostawę ładowarki kołowej teleskopowej 
1. ZAMAWIAJ ĄCY 

 
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 
76-200 Słupsk 
ul. Orzeszkowej 1 
tel. (59) 842 60 51 
fax (59) 842 22 07 
e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
 
Zamówienie sektorowe o wartości poniŜej 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. 

 
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
 
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. 

 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŜ i dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie 

nowej ładowarki kołowej teleskopowej. Wspólny Słownik Zamówień  
(CPV): 34.14.47.10-8 ładowarki jezdne. 

3.2. Rok produkcji – 2014. 
3.3. Opis urządzenia zawiera zał. nr 1  do niniejszych warunków. 
3.4. Wymagany okres gwarancji - co najmniej 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru. 
3.5. Miejsce dostarczenia: DDP (Incoterms 2010) Oczyszczalnia Ścieków, Słupsk, ul. Sportowa 73 - 

Polska. 
3.6. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto, rozruch urządzenia na terenie oczyszczalni ścieków 

oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie działania i podstawowej obsługi 
urządzenia. 

3.7. W ramach przedmiotu zamówienia Oferent zapewni 2 przeglądy gwarancyjne. 
3.8. Wraz z dostawą urządzenia wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów                

w języku polskim: 
3.8.1. instrukcje obsługi, 
3.8.2. katalog części zamiennych,  
3.8.3. dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia (wersja papierowa i elektroniczna na CD), 
3.8.4. karta gwarancyjna urządzenia, 
3.8.5. kopie kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń, 
3.8.6. deklaracja zgodności CE 

 
4. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZ ĘŚCI, OFERTY WARIANTOWE 

 
Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części oraz nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych. 
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5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
PoŜądany termin wykonania zamówienia –  3 miesiące od dnia podpisania umowy. 
  

6. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

6.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie. Na potwierdzenie spełnienia warunku Oferent złoŜy dokument wymieniony w pkt. 8.1.5. 

6.2 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. są 
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie 
mniejszą niŜ 400.000 PLN. Na potwierdzenie spełnienia warunku Oferent złoŜy dokumenty 
wymienione w pkt. 8.1.5 i pkt.8.1.7. W przypadku, gdy suma polisy będzie wraŜona w innej walucie 
niŜ PLN, Zamawiający (w celu oceny oferty) dokona przeliczenia tej wartości na PLN według 
średniego kursu walut obcych NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

6.3 nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu nieuczciwości lub nierzetelności  
w prowadzeniu działalności gospodarczej. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania Oferent złoŜy dokument wymieniony w pkt.8.1.6. 

 
Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.  
 
W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione  
w punktach 8.1.2 i 8.1.6 składa kaŜdy z Oferentów. 
 
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złoŜonych oświadczeń i 
dokumentów. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 
 
Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana  
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich 
wzajemną współpracę.  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

7.1 urządzenie posiada parametry i wyposaŜenie zgodne z opisem zawartym w załączniku nr 1 do 
niniejszych warunków zamówienia. Na potwierdzenie niniejszego wymagania Oferent przedstawi 
specyfikację techniczną oferowanego urządzenia oraz wypełniony formularz opisu technicznego.  

7.2 Oferent gwarantuje wysoką jakość i sprawne działanie urządzenia. Na potwierdzenie niniejszego 
wymagania Oferent przedstawi opis warunków gwarancji i serwisu oraz wykaz punktów napraw 
gwarancyjnych. 

 
8 WYMAGANE DOKUMENTY  
 
8.1 Zawartość oferty: 
8.1.1 oferta (na formularzu zgodnym z zał. nr 2  do niniejszych warunków), 
8.1.2 odpis z rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

(wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem złoŜenia oferty), 
8.1.3 dokument potwierdzający umocowanie osób do reprezentowania Oferenta w przypadku, gdy 

uprawnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonych z ofertą dokumentów, 
8.1.4 pełnomocnictwo – w przypadku Oferentów wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia, 
8.1.5 oświadczenie o spełnieniu warunków zgodne z zał. nr 3  do niniejszych warunków, 
8.1.6 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodne z zał. nr 4  do niniejszych warunków, 
8.1.7 polisa, a w przypadku jej braku, dokument potwierdzający, Ŝe Oferent jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z kopią wpłaty aktualnej 
składki, 

8.1.8 specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia, 
8.1.9 formularz opisu technicznego – zgodnie z zał. nr 1  do niniejszych warunków, 
8.1.10 opis warunków gwarancji i serwisu,  
8.1.11 wykaz punktów napraw gwarancyjnych. 

 
8.2 Oferenci ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 
 

8.3 W przypadku, gdy Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 8.1.2, składa dokument wystawiony w kraju,  
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w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem złoŜenia oferty).  

 

8.4 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu wymienionego w pkt.8.3, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone 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. 

 

8.5 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski.  

 

8.6 Wymienione w pkt. 8 dokumenty winny być przedstawione w postaci oryginałów lub kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upowaŜnione osoby.  

 
9 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

Cena podana w ofercie musi być wyraŜona w złotych polskich (PLN) i zaokrąglona do dwóch miejsc po 
przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

 

10 KRYTERIA WYBORU OFERTY  
 

Kryterium wyboru oferty - cena 100 %.   
 
11 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  
w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 w sekretariacie (Budynek A) w terminie do dnia  30.07.2014r. do 
godz. 12:00.  Kopertę naleŜy zaadresować na Zamawiającego wraz z podaniem nazwy i adresu 
Oferenta oraz opisać następująco: „Oferta na dostawę ładowarki kołowej teleskopowej”. 

 
12 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2014r. o godz. 12:15   w siedzibie Zamawiającego w Słupsku  
przy ul. E. Orzeszkowej 1, pokój nr 16, budynek D.  
 

13 TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

  
14 OSOBY UPOWAśNIONE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI 

 
Sprawy formalne - Ewa Ruth, tel. (59) 84 18 311, e.ruth@wodociagi.slupsk.pl, 
Sprawy techniczne  – Władysław Piasecki, tel. (59) 84 18 380, w.piasecki@wodociagi.slupsk.pl. 

  
15 INFORMACJE DODATKOWE 
 

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość uniewaŜnienia lub zamknięcia postępowania na kaŜdym jego 
etapie bez podania przyczyn, o czym Oferenci zostaną powiadomieni. Zamawiający przed upływem 
terminu składania ofert moŜe zmienić treść ogłoszenia oraz warunków zamówienia. 

 
Załączniki:  
Nr 1 – Opis techniczny ładowarki kołowej teleskopowej 
Nr 2 – Formularz oferty  
Nr 3 – Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków 
Nr 4 – Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Nr 5 – Projekt umowy  

                                                                                                                              Zatwierdził:  


