Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3
Numer ogłoszenia: 80645 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Karkonoskich , ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, woj.
dolnośląskie, tel. 75 7182415, 7183323, faks 75 7131089.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgk-karkonosze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek międzygminny.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa śmieciarki o pojemności do 8m3 z używanym podwoziem i z nową zabudową włącznie z
wykonaniem przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia PODWOZIE 1. Używane,rok produkcji: NIE STARSZE NIŻ 2008R 2. DMC 4600kg 3. Moc
silnika 16OKM 4. Pojemność min. 21OO cm3 5. Skrzynia biegów manualna 6 biegowa 6. Koła bliźniacze
7. Typ podwozia: dwuosiowy 8. Napęd 4x4 z blokadą tylnego mostu 9. Blokada międzyosiowego układu
różnicowego 10. Zawieszenie przednie niezależne 11. Zawieszenie tylne resor . 12. Przystawka mocy; od
skrzyni biegów lub odsilnikowa 13. Kabina - 3 osobowa 14. System antyblokujący ABS 15. Hamulce osi
tylnej - tarczowe 16. Hamulce osi przedniej - tarczowe 17. Kabina w kolorze do uzgodnienia z
zamawiającym 18. Rozmiar opon 235/65/16C 19. Belka ostrzegawcza zamontowana na dachu kabiny 20.
Radio 21. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie 22. Apteczka - kompletna 23. Trójkąt
ostrzegawczy 24. Lampa ostrzegawcza 25. Klin pod koła szt.2 26. Gaśnica 27. Błotniki kół tylnych - z
osłonami przeciw błotnymi 28. Ładowność min. 1500kg 29. Pojazd winien być dostarczony po pełnym
przeglądzie i z wymianą płynów eksploatacyjnych Zabudowa - fabrycznie nowa 2014-2015rok 1.
Pojemność zabudowy min 5m3 max 8m3; 2. Całkowicie szczelna zabudowa umożliwiająca transport
półpłynnych odpadów; 3. Płyta zgniatająca o jednolitej, ciągłej konstrukcji zapobiegającej przedostawaniu
się odpadów zarówno podczas zgniotu, jak i transportu; 4. Zbiornik hydrauliczny umieszczony pomiędzy
kabiną pojazdu a zabudową śmieciarki; 5. Siłowniki płyty zagarniająco-zgniatającej umieszczone na
zewnątrz zabudowy; 6. Podpory hydrauliczne stabilizujące pojazd podczas wyładunku; 7. System zgniotu
poza zabudową; 8. System sterowania podnośnikiem za pomocą dźwigni umieszczonych z jednej ze stron
zabudowy; 9. Sterowanie opróżnianiem zbiornika za pomocą dźwigni umieszczonych z prawej strony
zabudowy; 10. Sterowanie płytą zagarniająco-zgniatającą za pomocą przycisków; 11. Wyłącznik
bezpieczeństwa; 12. Włączenie przystawki mocy w kabinie kierowcy za pomocą przycisku; 13.
Urządzenie załadowcze dla opróżniania pojemników od 80 do 1100 litrów; 14. Kolor zabudowy wg
zamawiającego pomarańczowy RAL 2011 ( lub do uzgodnienia) 15. Zabudowa pokryta warstwą
podkładowego lakieru epoksydowego 16. Powłoka lakiernicza trzy warstwowa - lakier poliuretanowy 17.
Oświetlenie pola załadunku , min jedna lampa Gwarancja na podwozie min. 6 miesięcy Gwarancja dla
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zabudowy min. 12 miesięcy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
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
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

·

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

·

a) posiada doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej dwie dostawy odpowiadających swoją wartością dostawom
stanowiącym przedmiot zamówienia, przy czym za dostawy odpowiadające wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna dostawę śmieciarki o
wartości nie mniejszej niż 40.000 zł. brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

·

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

·

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
9.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy
do oferty należy dołączyć: 9.1.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 ust.1 ustawy
-wzór: Dokument 1 pkt. I. 9.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
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załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg opisu określonego w
pkt.8.1.2) - wzór: Dokument 3. 9.1.3. Poświadczenia potwierdzające, że usługi określone w pkt 9.1.2
zostały wykonane należycie z tym że : a) w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert; b) w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w pkt 9.1.3.a; c) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 9.1.3 a i b 9.1.4. Wykaz czynności
serwisowych wykonywanych w ramach przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązującej gwarancji
wzór: Dokument 4. 9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy od
oferty należy dołączyć: 9.2.1. Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór:
Dokument 1 pkt. II. 9.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wzór: Dokument 2. 9.3. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków
wymaganych w niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów następujących dokumentów i informacji : w przypadku warunków , o których mowa w
pkt 8.1.2 siwz : -informacji dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
-sposobu wykorzystania tych zasobów przy realizacji nin. zamówienia; -zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; -charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem 9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.2.2. składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt 9.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. 9.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielnie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu. 9.7. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów
(partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np.
konsorcjów, spółek cywilnych), aby: 9.7.1. Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 9.7.2. Dokumenty wymienione
w pkt 9.2.1. i 9.2.2. winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 9.7.3. Dokumenty wymienione
w pkt 9.1.1. ÷ 9.1.4. winny być złożone w imieniu wszystkich podmiotów (partnerów) przez
Pełnomocnika. 9.7.4. W przypadku Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien jest złożyć listę podmiotów
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należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Dokument 5 9.8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z mini stosunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te
podmioty (każdy Wykonawca potwierdza za zgodność z oryginałem dokument wystawiony na siebie).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - czas dostawy: ilość dni, licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.kcgo.karkonosze.eu/index.php?option=com_content&view=article&
id=9&Itemid=115
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin
Karkonoskich ul. Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postę
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