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Tczew: Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w
ramach Projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew - etap

2
Numer ogłoszenia: 14177 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o. , ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. 058
5328372, faks 058 5328372.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w
ramach Projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew - etap 2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest
dostawa, na podstawie umowy sprzedaży, dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu Regionalny System Gospodarki
Odpadami Tczew - etap 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: 1) Część 1 - Partia nr 1 - dostawa ładowarki
kompaktowej do obsługi tunelów kompostowni. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kompaktowej
przeznaczonej w szczególności do czyszczenia tuneli kompostowni. Moc min. 40 kW. Promień obrotu maszyny po zewnętrznej
krawędzi łyżki max 2100 mm. W zakres zamówienia wchodzi dostawa osprzętu do ładowarki: łyżka o szer. min. 1800 mm, widły do
palet (dł. min. 1000 mm), lemiesz min. 1830 mm z regulacją hydrauliczną, zamiatarka min. 1830 mm. Miejscem Dostaw jest teren
Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi
szkolenie Personelu Zamawiającego - do 2 operatorów i do 2 mechaników w czasie maksimum 8 godzin w okresie 1 dnia
roboczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego związanymi z realizacją
zamówienia zawarty został w: - Tomie II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (projekt umowy) - Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia (OPZ) 2) Część 2 - Partia nr 2 - dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do transportu odpadów,
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu z zamontowanym przez producenta urządzenia hakowego
lub przedstawiciela producenta urządzenia hakowego, fabrycznie nowym urządzeniem hakowym. Samochód wyposażony w
sztywny hak przeznaczony do przewozu kontenerów po drogach publicznych i wewnątrzzakładowych, utwardzonych i gruntowych, a
w szczególności do transportu odpadów budowlanych do Stanowiska Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie. Liczba osi:
3; silnik o poj. max 11 000 l. z dwustopniowym doładowaniem mocy min. 290 kW spełniający normę emisji spalin EURO 6.
Urządzenie hakowe o udźwigu min. 20 000 kg, obsługujące kontenery na odpady wykonane wg normy DIN 30722 o poj. 32 m3.
Urządzenie hakowe musi posiadać odbiór w UDT. Miejscem Dostaw jest teren Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiającego - do 2 operatorów i
do 2 mechaników w czasie maksimum 8 godzin w okresie 1 dnia roboczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z
dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego związanymi z realizacją zamówienia zawarty został w: - Tomie II SIWZ - Istotne
postanowienia umowy (projekt umowy) - Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 3) Część 3 - Partia nr 3 - dostawa
samochodu dostawczego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego, który
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wykorzystywany będzie ogólnozakładowo, a w szczególności do przewozu maszyn i urządzeń do konserwacji, serwisu oraz kół do
wulkanizacji. Liczba osi: 2; powierzchnia przestrzeni ładunkowej min. 5,5 m3 ; moc silnika min. 135 kM. Liczba miejsc włącznie z
kierowcą - 6 osób ( 3 z przodu, 3 w tylnym rzędzie). Miejscem Dostaw jest teren Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiającego - do 2
kierowców i do 2 mechaników w czasie maksimum 8 godzin w okresie 1 dnia roboczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
wraz z dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego związanymi z realizacją zamówienia zawarty został w: - Tomie II SIWZ - Istotne
postanowienia umowy (projekt umowy) - Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.90.00.00-5, 42.99.00.00-2, 42.41.51.00-9, 42.41.80.00-9, 43.30.00.00-6,
34.14.45.10-6, 34.14.47.10-8, 34.14.47.50-0, 43.26.11.00-1, 50.11.00.00-9, 80.51.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium. 2. Wadium dla
każdego zamówienia częściowego (partii) winno być wniesione odrębnie w wysokości dla danej części wynoszącej: Partia 1 - 4 200
PLN; Partia 2 - 10 000 PLN; Partia 3 - 2 400 PLN; W przypadku składania przez tego samego wykonawcę ofert na wykonanie
więcej niż jednej części niniejszego zamówienia Zamawiający zaleca aby każde wadium obejmowało tylko jedną część niniejszego
zamówienia. 3. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275, z późniejszymi zmianami). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie
gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące
elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji - poręczenia (Zamawiającego), gwaranta - poręczyciela
(instytucji udzielających gwarancji - poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być
zabezpieczona gwarancją - poręczeniem, c) kwotę gwarancji - poręczenia, d) termin ważności gwarancji - poręczenia, e)
bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty gwarancji (poręczenia) w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 u.p.z.p. na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, f) gwarancja - poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe, g) gwarancja - poręczenie musi być
wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, h) wszelkie spory dotyczące gwarancji - poręczenia podlegają rozstrzygnięciu
zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, i) jednocześnie
Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą. 4. Miejsce i sposób
wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO
BP o nr 3 Tczew 55144011980000000001277208. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna potwierdzoną za zgodność z oryginałem - przez osoby
odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego,
formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w godz. pracy od 7:00 do 15:00 przed upływem terminu składania
ofert
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
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

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

1) W przypadku składania ofert o udzielenie Części 1 - Partia nr 1: Warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, główne dostawy tj.: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostarczeniu -
w skład której wchodziła dostawa - co najmniej 1 - ej fabrycznie nowej ładowarki kompaktowej, lub
ładowarki kołowej - czołowej, lub ładowarki teleskopowej. 2) W przypadku składania ofert o udzielenie
Części 2 - Partia nr 2: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, główne dostawy tj.: co
najmniej jedno zamówienie polegające na dostarczeniu -w skład której wchodziła dostawa- co najmniej 1 -
ego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym o udźwigu min. 20 000 kg. 3) W
przypadku składania ofert o udzielenie Części 3 - Partia nr 3: Warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, główne dostawy tj.: co najmniej jedno zamówienie polegające na dostarczeniu -
w skład której wchodziła dostawa - co najmniej 1 - ego fabrycznie nowego samochodu dostawczego. Pod
pojęciem dostawy Zamawiający rozumie nabywanie rzeczy oraz innych dóbr na podstawie umowy
sprzedaży lub dostawy.

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

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie
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;

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia
poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Przez dostawy, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie Zamawiający rozumie dostawy, o
których mowa w pkt 9.1.3) SIWZ - IDW odpowiednio rozdz III.pkt 3.2 ogłoszenia - Wiedza i doświadczenie;;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
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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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY
BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy
przedłożyć:

inne dokumenty
W celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający
zobowiązuje Wykonawców do przedłożenia następujących dokumentów: 1) Wykaz parametrów technicznych oferowanych
maszyn i/lub urządzeń sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7A dla Części 1 - Partia 1, Załącznik
7B dla Części 2 - Partia 2, załącznik nr 7C dla Części 3 - Partia 3, do SIWZ - IDW stanowiący oświadczenie
Wykonawcy, że Dostawy spełniają parametry techniczne, w stopniu co najmniej jak wymagane przez Zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca polegając na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania
zamówienia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ IDW jak również wykonawca zobowiązany jest do
wykazania, iż w odniesieniu do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego poprzez złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu w
trybie art. 24 ust 1 u.p.z.p., sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 o którym mowa w pkt 10.1.2) IDW wraz z
dokumentem (odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo) potwierdzającym umocowanie osób (osoby) podpisujących
podpisującej przedmiotowe zobowiązanie. 2. Formularz Oferty sporządzony na podstawie odpowiedniego wzoru stanowiącego
załącznik nr 1A dla Części 1, załącznik nr 1B dla Części 2, załącznik nr 1C dla Części 3, do SIWZ - IDW
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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 - 70
2 - termin dostawy - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający zgodnie z art. 144 u.p.z.p. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1) zmiany
terminu wykonania dostaw oraz pozostałych zobowiązań wykonawcy, w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego
następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna,
katastrofalne działanie ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny lub embarga, strajk,
zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że
uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostaw bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi
drugą Stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione
w ich wyniku. Powiadomienie to zostanie przekazane w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź
okolicznościach; 2) zmiany terminu wykonania z powodu zmiany prawa Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonego przez władzę
ustawodawczą lub wykonawczą; 3) zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia awarii środowiskowej na obiektach
Zamawiającego; 4) zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac,
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy; w szczególności dotyczy wszelkich opóźnień
w toku produkcji urządzeń nie zawinionych bezpośrednio przez Wykonawcę zamówienia publicznego; 5) zmiany parametrów
dostarczanego sprzętu w sytuacji zaistnienia możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań technicznych lub lepszych materiałów
czy urządzeń (pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez Zamawiającego) w stosunku do przyjętych w ofercie przetargowej, a
mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwację, serwis (materiały
eksploatacyjne). A) Wprowadzenie zmian technicznych / parametrów lub technologicznych nie wpłynie na zmianę wysokości
umówionego wynagrodzenia ryczałtowego; 6) zmiany kolejności lub terminów dostaw etapowych/częściowych; 7) zmiany
podwykonawcy pod warunkiem zgodności z postanowieniami SIWZ; 8) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego); 9) zmiany danych adresowych; 10) wyniknięcia rozbieżności lub
niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 11) wystąpienia konieczności
zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe) reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy stron.
12) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT; 13) pominięcie jakiejkolwiek części dostaw/usług (jednak bez prawa zlecenia
jej osobom trzecim) skutkujące zmniejszeniem ceny Umowy o wartość nie wykonanych dostaw/usług ustaloną na podstawie oferty
złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy (za
wyjątkiem sytuacji gdy rezygnacja taka skutkowałaby niemożnością prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem opisanym w SIWZ
eksploatowania maszyny/urządzenia); 14) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 15) zmiana Ceny Umowy spowodowanej zaistnieniem jednej z sytuacji wymienionych
w pkt 1) - 14). 2. Zmiana osób występujących w imieniu Zamawiającego oraz osoby reprezentującej Wykonawcę i danych
adresowych nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy, a możliwa będzie jedynie w przypadku pisemnego
zawiadomienia Strony o propozycjach zmian i uzyskaniu pisemnej zgody na ich wprowadzenie. 3. Wykonawca jest zobowiązany do
pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na
adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie pisemną
propozycję zmian spełniająca wymogi określone w pkt. 1. powyżej wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanych zmian i
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harmonogram wykonania zmian, b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia
dostaw/usług i szacunek w jaki sposób zakładane zamiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz c) szacunki
dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca
albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany lub w tym
terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi
opisane w pkt. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego w pkt. 5. i nie uzyskania jednej z odpowiedzi opisanych w pkt. 5,
traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają
zastosowanie postanowienia pkt. 5.-6.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zuostczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych
Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2015 godzina
10:00, miejsce: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 2. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień
publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając dokumenty zgodnie z zapisami zawartymi w
pkt 11 SIWZ IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa
ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa wyżej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej dla danej części podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT. 4. Wybrany w
zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy i przed
upływem terminu związania Ofertą. 5. Zamówienie niniejsze realizowane jest w ramach rozszerzenia Projektu Regionalny System
Gospodarki Odpadami Tczew który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 działanie 2.1 priorytetu II. Numer umowy o dofinansowanie:
POIS.02.01.00-00-006/08 -00..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa ładowarki kompaktowej do obsługi tunelów kompostowni.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
fabrycznie nowej ładowarki kompaktowej przeznaczonej w szczególności do czyszczenia tuneli kompostowni. Moc min.
40 kW. Promień obrotu maszyny po zewnętrznej krawędzi łyżki max 2100 mm. W zakres zamówienia wchodzi dostawa
osprzętu do ładowarki: łyżka o szer. min. 1800 mm, widły do palet (dł. min. 1000 mm), lemiesz min. 1830 mm z
regulacją hydrauliczną, zamiatarka min. 1830 mm. Miejscem Dostaw jest teren Regionalnego Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie
Personelu Zamawiającego - do 2 operatorów i do 2 mechaników w czasie maksimum 8 godzin w okresie 1 dnia
roboczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego związanymi z
realizacją zamówienia zawarty został w: - Tomie II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (projekt umowy) - Tomie III
SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Maszyny i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia, które dostarczy/ą
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Wykonawca/y, będą fabrycznie nowe (tj. data produkcji nie będzie wcześniejsza niż 270 dni przed terminem dostawy),
wolne od wad prawnych, fizycznych i gotowe do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych inwestycji i
zakupów. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby dostarczane maszyny nie były prototypami oraz aby osprzęt
peryferyjny oraz elementy ich wyposażenia dodatkowego były również fabrycznie nowe (jak wskazano powyżej).
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy
niż 24 miesiące lub 4 000 motogodzin (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze). Termin gwarancji
rozpoczyna się od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przez obie strony. Wykonawca/Gwarant
przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy dostarczonej maszyny/urządzenia, gwarantuje
dostawę materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem opon, paliwa i płynów do spryskiwaczy szyb - jeżeli dotyczy) i
części zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych i przeglądów serwisowych i ponosić będzie
koszty takich zobowiązań.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.90.00.00-5, 42.99.00.00-2, 34.14.47.10-8, 43.26.11.00-1, 50.11.00.00-
9, 80.51.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 120.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 70
2. termin dostawy - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
fabrycznie nowego samochodu z zamontowanym przez producenta urządzenia hakowego lub przedstawiciela
producenta urządzenia hakowego, fabrycznie nowym urządzeniem hakowym. Samochód wyposażony w sztywny hak
przeznaczony do przewozu kontenerów po drogach publicznych i wewnątrzzakładowych, utwardzonych i gruntowych, a
w szczególności do transportu odpadów budowlanych do Stanowiska Przetwarzania Odpadów Budowlanych w
Pelplinie. Liczba osi: 3; silnik o poj. max 11 000 l. z dwustopniowym doładowaniem mocy min. 290 kW spełniający
normę emisji spalin EURO 6. Urządzenie hakowe o udźwigu min. 20 000 kg, obsługujące kontenery na odpady
wykonane wg normy DIN 30722 o poj. 32 m3. Urządzenie hakowe musi posiadać odbiór w UDT. Miejscem Dostaw jest
teren Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. Wykonawca zorganizuje i
przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiającego - do 2 operatorów i do 2 mechaników w czasie maksimum 8 godzin
w okresie 1 dnia roboczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami
Zamawiającego związanymi z realizacją zamówienia zawarty został w: - Tomie II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
(projekt umowy) - Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Maszyny i urządzenia stanowiące przedmiot
zamówienia, które dostarczy/ą Wykonawca/y, będą fabrycznie nowe (tj. data produkcji nie będzie wcześniejsza niż 270
dni przed terminem dostawy), wolne od wad prawnych, fizycznych i gotowe do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem
bez dodatkowych inwestycji i zakupów. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby dostarczane maszyny nie były
prototypami oraz aby osprzęt peryferyjny oraz elementy ich wyposażenia dodatkowego były również fabrycznie nowe
(jak wskazano powyżej). Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na oferowany przedmiot
zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące lub 4 000 motogodzin (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi
pierwsze). Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przez obie strony.
Wykonawca/Gwarant przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy dostarczonej
maszyny/urządzenia, gwarantuje dostawę materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem opon, paliwa i płynów do
spryskiwaczy szyb - jeżeli dotyczy) i części zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych i
przeglądów serwisowych i ponosić będzie koszty takich zobowiązań.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.90.00.00-5, 42.99.00.00-2, 42.41.51.00-9, 42.41.80.00-9, 34.14.45.10-
6, 50.11.00.00-9, 80.51.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 120.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 70
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2. termin dostawy - 30

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa samochodu dostawczego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
fabrycznie nowego samochodu dostawczego, który wykorzystywany będzie ogólnozakładowo, a w szczególności do
przewozu maszyn i urządzeń do konserwacji, serwisu oraz kół do wulkanizacji. Liczba osi: 2; powierzchnia przestrzeni
ładunkowej min. 5,5 m3 ; moc silnika min. 135 KM. Liczba miejsc włącznie z kierowcą - 6 osób ( 3 z przodu, 3 w
tylnym rzędzie). Miejscem Dostaw jest teren Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul.
Rokickiej 5A. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiającego - do 2 kierowców i do 2
mechaników w czasie maksimum 8 godzin w okresie 1 dnia roboczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego związanymi z realizacją zamówienia zawarty został w: - Tomie II SIWZ -
Istotne postanowienia umowy (projekt umowy) - Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Maszyny i
urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia, które dostarczy/ą Wykonawca/y, będą fabrycznie nowe (tj. data
produkcji nie będzie wcześniejsza niż 270 dni przed terminem dostawy), wolne od wad prawnych, fizycznych i gotowe
do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych inwestycji i zakupów. Dodatkowo Zamawiający wymaga
aby dostarczane maszyny nie były prototypami oraz aby osprzęt peryferyjny oraz elementy ich wyposażenia
dodatkowego były również fabrycznie nowe (jak wskazano powyżej). Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości
i rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące lub 4 000 motogodzin (w zależności
od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze). Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania końcowego protokołu
odbioru przez obie strony. Wykonawca/Gwarant przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy
dostarczonej maszyny/urządzenia, gwarantuje dostawę materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem opon, paliwa i
płynów do spryskiwaczy szyb - jeżeli dotyczy) i części zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw
gwarancyjnych i przeglądów serwisowych i ponosić będzie koszty takich zobowiązań.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.47.50-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 120.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 70
2. termin dostawy - 30
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