„TRAKT” SPÓŁKA Z O. O.

Nr sprawy: 1/2019

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I.

Zamawiający:
TRAKT” Sp. z o.o.
44-122 Gliwice
ul. Jasna 31B
adres strony internetowej: www.traktgliwice.pl
e-mail:sekretariat@traktgliwice.pl
tel. +48 32 230 22 27
fax +48 32 230 22 28
NIP 631-10-00-933
00

Godziny urzędowania: od pn – pt od 7
II.

do godziny 15

00

Tryb udzielenia zamówienia .

1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień
publicznych prowadzone jest w przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem
określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o. o.”
2) Regulamin, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej
www.traktgliwice.pl
III.

Opis przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup trzech wielofunkcyjnych ładowarek kołowych”
2) Szczegółowy zakres zamówienia (oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe) określono
w załączniku nr 1 do SIWZ.
IV.

Składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadania. Składana oferta
winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.

V.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI.

Podwykonawstwo.
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom wykonania części
zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

VII.

Termin realizacji zamówienia i okres gwarancji:

1) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy przez
Zamawiającego z leasingodawcą.
Zamawiający informuje Wykonawców, iż termin zawarcia przez niego umowy
z leasingodawcą wynosić może do 120 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania
i wyłonienia Wykonawcy zamówienia.
2) Wymagany okres gwarancji:
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ
VIII.

Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (np. koncesje, licencje, zezwolenia oraz
szczególne kwalifikacje zawodowe);
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2)
3)
4)
5)

IX.

posiadają autoryzację danego producenta do wykonywania określonej działalności lub czynności
(np. koncesje, licencje, zezwolenia);
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
nie są w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
Dokumenty bezwzględnie wymagane oraz dokumenty lub oświadczenia wymagane
w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:

1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki w pkt VIII SIWZ złożone na druku Formularza
Ofertowego.
XIII.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów.

XIV.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
określonym w załączniku nr 1, Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty:

1) dokładna specyfikacja oferowanej maszyny potwierdzająca spełnienie wszystkich wymogów
określonych w SIWZ.
XV.

Opis przygotowania oferty

1) Ofertę należy sporządzić dokładnie wg dołączonego Formularza Ofertowego lub na nim, zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym i
trwałym.
4) Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu,
oraz adres poczty elektronicznej.
5) Oferta, oraz wszelkie oświadczenia wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy.
6) Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi
być dołączone do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych lub ogólnodostępnych
dokumentów.
7) Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
8) Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem
Wykonawcy. Oferta powinna być zszyta w sposób utrudniający jej naruszenie. Strony zawierające
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej
działalności itp.) nie podlegają ocenie.
9) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w jednym egzemplarzu.
10) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod rygorem
odrzucenia oferty, zgodnie z §18 ustęp 3 pkt c Regulaminu.
11) Cena oferty musi być określona w PLN, podana w tabeli Formularza Ofertowego jako cena netto i
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie z załącznikiem nr 2.
12) Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
13) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem
składania ofert.
14) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków
udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści
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SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert co najmniej o 5 dni.
15) Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z
późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica
przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie
treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść
każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i
adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności.
16) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji
przekazywanych im w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
XVI.

Warunki płatności.

1. Zamawiający planuje finansowanie zamówienia w formie leasingu.
XVII.

Wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
 dla zadania nr 1: 15.000,00 PLN,
 dla zadania nr 2: 10.000,00 PLN.
2. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy „TRAKT” Sp. z o.o.,
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B – ING Bank Śląski S.A. 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489 do
dnia składania ofert do godz. 8:30 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na
postępowanie nr 1/2019 pn.: „Zakup trzech wielofunkcyjnych ładowarek kołowych”.
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach w gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. Wadium wniesione w formie przelewu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione
prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w wyżej wymienionym
terminie.
5. Wadium w innej formie niż pieniądze należy dostarczyć do Działu Umów i Przetargów Spółki
TRAKT w formie oryginału dokumentu przed upływem wyznaczonego w pkt. 2 terminu. Kopię
tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia należy załączyć do pozostałych dokumentów
ofertowych.
6. Wadium w innej formie niż pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium.
7. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium w żądanej wysokości będzie
wykluczony przez Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.
8. Zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu przez Zamawiającego umowy
z leasingodawcą.
9. Utrata wniesionego przez Wykonawcę wadium może nastąpić w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności:
a) cofnięcie lub zmiana oferty po otwarciu złożonych ofert przez Komisję Przetargową,
b) odmowa podpisania umowy z leasingodawcą Zamawiającego na warunkach określonych w
ofercie lub/i na warunkach uzgodnionych w drodze negocjacji lub licytacji,
c) odmowa wniesienia żądanego zabezpieczenia wykonania umowy, jeżeli żądanie to było
objęte Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
d) niemożliwość zawarcia umowy leasingowej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
XVIII.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XIX.

Kryteria oceny oferty:
Lp.

Kryteria oceny

Znaczenie (waga)

1

Cena oceniana netto – C

100 %

minimalna cena oceniana netto
C = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena oceniana badanej oferty netto

Ostateczna liczba punktów - OLP - uzyskana przez daną ofertę wynosić będzie:
OLP = C
XX.

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 180 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
XXI.

Termin i miejsce składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:

2)
3)
4)
5)

„TRAKT” Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B
do dnia 12.04.2019 r. do godz. 8:50
Pokój nr 218
Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową, nr sprawy, adres Zamawiającego, temat
zamówienia oraz napis: Nie otwierać przed dniem 12.04.2019r. godzina 9:00
Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych
zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XXII.

Otwarcie ofert.

1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.04.2018 r. o godz. 9:00 w:

2)
3)
4)
5)

6)

TRAKT” Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B
w budynku Administracji.
Pokój nr 216
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, zgodnie z
zapisami § 13 Regulaminu.
Kolejność otwierania ofert zgodna jest z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Zamawiający informuje, iż w dniu otwarcia ofert przewiduje przeprowadzenie negocjacji z
uprawnionymi przedstawicielami Wykonawców.
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XXIII. Sposób komunikowania się z Wykonawcami.
1) Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
a) pisemnie na adres: „TRAKT” Sp. z o.o.,
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B
- uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania - odpowiedź Wykonawcy;
- wyjaśnienie treści złożonych ofert - odpowiedź Wykonawcy;
b) faksem na nr 032 230 22 28 i drogą elektroniczną na adres: k.rozmiarek@traktgliwice.pl
- zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
c) faksem – pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie wymienione
powyżej.
2) Osobą udzielającą informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest:
w sprawach formalnych:
Krzysztof Rozmiarek - tel. 032 230 22 27 wew. 29
w sprawach technicznych: Zbigniew Pawłowski
- tel. 515 087 398 – w zakresie zadania nr 2
Leszek Roskosz
- tel. 515 087 397 – w zakresie zadania nr 1
Rafał Sokół
- tel. 512 009 055 – w zakresie zadania nr 1
00
00
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 14 .
XXIV.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1) Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone tj:
a) Wykonawca, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Komisję Przetargową postanowień Regulaminu, może
wnieść do Kierownika Zamawiającego zażalenie.
b) Zażalenie składane jest w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wadliwych,
zdaniem Wykonawcy, czynnościach Komisji w trakcie postępowania, jak również na wynik
postępowania. Zażalenie powinno zawierać żądanie oraz zwięzłe przytoczenie zarzutów,
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie zażalenia.
c) Zażalenie wniesione z uchybieniem terminu lub wniesione przez podmiot nieuprawniony
podlega odrzuceniu.
d) Kierownik Zamawiającego zajmuje stanowisko w sprawie wniesionego zażalenia
w terminie do 3 dni po upływie ostatecznego terminu na wniesienie zażaleń.
Brak odpowiedzi w w/w terminie poczytuje się za oddalenie zażalenia.
e) W przypadku uwzględnienia zażalenia przez Kierownika Zamawiającego, Komisja
Przetargowa informuje o tym fakcie pozostałych uczestników postępowania jak również
powtarza wadliwe czynności.
f) Postępowanie zażaleniowe jest jednoinstancyjne.
XXV.

Informacje dodatkowe.

1) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2) Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca
wątpliwości co do jej prawdziwości.
4) Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny być aktualne w terminie składania
ofert. Zamawiający wezwie Wykonawców w podanym przez Zamawiającego terminie, w ofercie
których stwierdzi braki lub nieścisłości do uzupełnienia ofert lub wyjaśnienia ich treści.
XXVI.

Tryb ogłoszenia wyników przetargu:

1) Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem negocjacji lub
licytacji zgodnie z zasadami określonymi w § 16 i § 17 Regulaminu o którym mowa w pkt. II SIWZ.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o wynikach postępowania.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
4) Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko
Zamawiającemu.
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Załączniki:
1) Szczegółowy zakres zamówienia.
2) Formularz ofertowy.

Gliwice, 26.03.2019 r.
Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
Przewodniczący Komisji Przetargowej

________________________________
podpis osoby uprawnionej

ZATWIERDZAM

___________________________________
podpis osoby uprawnionej
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Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia:
„Zakup trzech wielofunkcyjnych ładowarek kołowych”
Zadanie nr 1 – obejmuje zakup dwóch ładowarek typu XCMG ZL30G
Zadanie nr 2 – obejmuje zakup jednej ładowarki typu KRAMER 8115
Szczegółowe wymagania techniczne dla ładowarki typu:
II. Model

XCMG ZL30G

KRAMER 8115

III. Parametry
techniczne






IV. Wyposażenie
dodatkowe

 łyżka 1,8 m z lemieszem
dwustronnym z zębami
 trzecia sekcja hydrauliczna
 czwarta sekcja hydrauliczna
wyprowadzona na tył ładowarki
 hydrauliczne szybkozłącze
 widły do palet
 pług do odśnieżania

 szybkozłącze hydrauliczne do
wymiany osprzętu
 widły paletowe o dł. 1,2 m
przestawne na karetce
 łyżka dzielona, otwierana typu
„krokodyl”
 dodatkowy obieg hydrauliczny na tył

V. Gwarancja

24 miesiące
lub 2000 motogodzin

24 miesiące
lub 2000 motogodzin

rok produkcji: 2019
silnik Deutz moc: 125 KM
udźwig na widłach: 4 000 kg
masa eksploatacyjna: 10,5 ton

3








rok produkcji: 2019
silnik Deutz moc: 74,4 KM
udźwig na widłach: 3 500 kg
masa własna: 6 050 kg
napęd: 4x4
obie osie skrętne

VI. Termin realizacji zamówienia:
Do 30 dni od daty zawarcia umowy z leasingodawcą.
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Załącznik nr 2
Nr sprawy 1/2019
FORMULARZ OFERTOWY
Miejscowość ..................................

Data, ...................
OFERTA

Niniejsza oferta zawiera kolejno ............. ponumerowanych stron.
Numeracją objęte są także zaświadczenia, oświadczenia i wszelkie załączniki.
Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy (adres):.................................................................................................................
Województwo, gmina...............................................................................................................................
Nr telefonu .............................

Nr fax-u .................................

e-mail ………….......................
NIP........................................ REGON....................................
Do: „TRAKT” Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B
W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawa
zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

„Zakup trzech wielofunkcyjnych ładowarek kołowych”
1)

Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w cenie:

Zadanie

Zakres zamówienia

Ilość
sztuk

Jednostkowa
cena netto [zł]

Oferowana
cena netto [zł]

Podatek
VAT [%]

Oferowana
cena brutto [zł]

1

2

3

4

5=3x4

6

7=5+5x6

1

Ładowarka XCMG ZL30G

2

2

Ładowarka KRAMER 8115

1

2) Cenę ofertową przedstawiamy jako cenę zakresu zamówienia opisanego w załączniku nr 1.
3) Podana przez nas cena ofertowa zawiera wszystkie koszty poniesione w celu należytego
wykonania zamówienia.
4) Oferujemy termin realizacji zamówienia zgodny z SIWZ.
5) Oferujemy warunki gwarancji zgodnie z SIWZ
6) Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z SIWZ oraz akceptujemy warunki realizacji określone przez
Zamawiającego w SIWZ bez zastrzeżeń,
b) zapoznaliśmy się z Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach
o udzielanie zamówień w TRAKT Sp. z
o. o.
znajdującym się na stronie
www.traktgliwice.pl.

Sekretarz Komisji Przetargowej ……………………….

Strona 8

1/2019

„TRAKT” SPÓŁKA Z O. O.

7) Oświadczamy, że podmiot składający niniejszą ofertę:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
e) nie jest w stanie likwidacji lub upadłości/jest w stanie upadłości lub likwidacji* (za wyjątkiem
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację
majątku upadłego).
*nie właściwe skreślić

...................................................................
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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