
Chęciny: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego ciągnika komunalnego

wraz z osprzętem.

Numer ogłoszenia: 289653 - 2008; data zamieszczenia: 29.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach , ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny, woj.

świętokrzyskie, tel. 0-41 3151095, faks 0-41 3151095.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy - jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego ciągnika

komunalnego wraz z osprzętem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z osprzętem. Wymagania w zakresie przedmiotu

zamówienia. WYMAGANIA sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w

Załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 i
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art. 24 ust. 1 i 2 ustawy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt

2 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych przez wykonawcę co najmniej 2

dostaw w okresie 3 lat ciągników o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł każda, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do wykazu należy załączyć dokumenty

potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie. Zamawiający

dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów

załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg

formuły spełnia - nie spełnia..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru

albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.

ustawy składane w trybie art. 44 p. z. p. ( załącznik nr 4) Wykaz wykonanych przez wykonawcę co

najmniej 2 dostaw w okresie 3 lat ciągników o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 8). Do wykazu należy załączyć

dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie.

Dokumenty i oświadczenia składane w celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia odpowiada

wymaganiom określonym przez zamawiającego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył opis

techniczny oferowanego pojazdu zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca załącza rysunki

poglądowe pojazdu i inne informacje zgodnie z Załącznikiem nr 1 w celu wykazania, że spełnienia

wymagania określone w Załączniku nr 1..

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90
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2 - Okres udzielonej gwarancji w miesiącach - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.checiny.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej

w Chęcinach ADRES: ul. Małogoska 13, 26 - 060 Chęciny.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2008

godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ADRES: ul. Małogoska 13, 26 - 060

Chęciny.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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