
 

Chęciny: Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu

nieczystości komunalnych stałych z bocznym załadunkiem

Numer ogłoszenia: 373138 - 2009; data zamieszczenia: 26.10.2009

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 fabrycznie nowego samochodu do wywozu

nieczystości komunalnych stałych z bocznym załadunkiem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości komunalnych stałych z bocznym załadunkiem. 2.

Szczegółowe wymagania sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku

nr 3 do SIWZ . 3. Zamawiający wymaga, aby pojazd wraz z wyposażeniem posiadał świadectwo dopuszczenia do

użytkowania, świadectwo homologacji..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.11-3.

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: Zakończenie: 30.11.2009.

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

warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy 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, tj. Wykonawca przedstawi

zestawienie wykonanych przez co najmniej 3 dostaw w okresie 3 lat samochodów do wywozu odpadów

komunalnych stałych o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł każda, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków

na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty metodą . 3) nie podlegają

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24ustawy. 2. Z ubiegania się o

zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy: 1) nie spełniają warunków udziału w

postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1ustawy; 2) podlegają wykluczeniu z postępowania na

podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy. 4. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale. 5. Ocena

spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez

Wykonawcę w niniejszym postępowaniu według formuły spełnia nie spełnia..

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

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII ust.1 SIWZ maja

dostarczyć: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

zaświadczenie powinno być wydane w trybie opisanym w dziale VII Kodeksu postępowania

administracyjnego, stwierdzenie przez właściwy organ, że wpis jest aktualny na dany dzień nie spełnia

wymogów ustawy, gdyż nie jest wydaniem zaświadczenia. 2) Aktualnych zaświadczeń właściwego

naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie

uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów

rejestrowych. 4) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę co najmniej 3 dostaw w okresie 3 lat

samochodów do wywozu odpadów komunalnych stałych o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł każda, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Załącznik nr 4) 5) Oświadczenie

Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.22 Prawa zamówień publicznych (wg

Załącznika nr 5) 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Wykonawcy mogą
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wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do

oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy. 2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w ust.1

pkt.1 i 5 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 3. Spółka cywilna

jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 4. Postanowienia

dotyczące składanych dokumentów: 1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie

oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę - osoby uprawnione

do podpisania oferty z dopiskiem . Jeżeli dokument składany w formie kserokopii składa się z więcej niż

1 strony, każda ze stron musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. 2) Dokumenty sporządzone

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3)

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy

złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej

prawdziwości. 5. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w niniejszym rozdziale specyfikacji

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie

Wykonawcy oraz odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy..

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: najniższa cena.

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

26-060 Chęciny, ul. Małogoska 13 Tel.: 041 315-10-95 Fax.: 041 315-10-95 Godziny urzędowania: poniedziałek -

piątek 7.15 - 15.15.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2009

godzina 13:00, miejsce: Zakładzie Gospodarki Komunalnej 26-060 Chęciny, ul. Małogoska 13 Pokój nr 1.

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

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: PROW 2007 - 2013 działanie 3,3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
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