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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86133-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Stężyca: Ciągniki
2015/S 049-086133

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 31
Osoba do kontaktów: Weronika Ciachowska
83-322 Stężyca
POLSKA
Tel.:  +48 586846225
E-mail: gpkomunalne@stezyca.eu
Faks:  +48 586846229
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://gpkomunalne.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor wodny

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa ciągnika z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca - Delowo przez
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Stężycy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Stężyca,
woj. pomorskie.
Kod NUTS PL633

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86133-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:gpkomunalne@stezyca.eu
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa ciągnika z osprzętem do obsługi oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca - Delowo przez
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Stężycy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
16700000, 34144500

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie o wartości nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 414 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 10 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 500 PLN (słownie: dwa
tysiące pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez Zamawiającego,
jednorazowo, po dokonaniu odbioru i podpisaniu protokołu przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidłowej faktury VAT wraz wymaganymi dokumentami. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy
rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony w w/w terminie.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia określa Załącznik nr 2 do SIWZ),
1.2. 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 Regulamin § 5 ust. 4 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 6.1 SIWZ.
2. Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą:
2.1. oryginał (który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą, np. w dodatkowej kopercie) dokumentu
potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach określonych w pkt.
8.1pkt. 2)–5) SIWZ
2.2. dokument potwierdzający uprawnienie osoby (lub osób) do złożenia oferty-w przypadku, gdy prawo to nie
wynika z innych złożonych dokumentów,
2.3. dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
kopię (w przypadku, gdy upełnomocnienie osoby(lub osób) działającej w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegających
się o zamówienie, w ofercie składa się w/w umowę),
— każdy Wykonawca, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa
dokumenty, które Zamawiający określił w pkt. 6.1.1. i 6.1.2 SIWZ. W zakresie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
składają dokumenty w taki sposób, aby przy ich ocenie wspólnie spełniali w/w warunki. Oświadczenie złożone
przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoznaczne ze
złożeniem oświadczenia przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada 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;
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— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje
warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje
warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Gwarancja. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
ZP.271.1.2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 10 PLN
Warunki i sposób płatności: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać po złożeniu
przez Wykonawcę wniosku i wpłaceniu na wskazane przez Zamawiajacego konto w/w kwoty (dotyczy wersji
papierowej) lub bezpłatnie pobrać ze strony internetowej gpkomunalne.pl (wersja elektroniczna).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.3.2015 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19.3.2015 - 10:15
Miejscowość
83-322 Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 31.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie realizowane jest w ramach
projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stężyca-Delowo.” Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

VI.3) Informacje dodatkowe:
Niniejsze ogłoszenie dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne o wartości powyżej 30 000 EUR i mniejszej niż kwoty, o których
mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Regulamin dostępny jest na stronie www.gpkomunalne.pl
1. Strony dopuszczają dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach takich
jak:
a) wystąpienie okoliczności będących działaniem siły wyższej,
b) wstrzymanie dostawy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) postanowień umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) personelu Wykonawcy lub Zamawiającego,
4) jakości lub innych parametrów charakterystycznych przedmiotu zamówienia lub danego elementu, jeśli jest
to uzasadnione dla prawidłowego wykonania zamówienia lub uzyskania założonego efektu umożliwiające np.
uzyskanie urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji.
5) przedmiotu umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji zamówienia lub uzyskania
założonego efektu,
6) wynagrodzenia poprzez:
a) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy ustawowej stawki podatku VAT,
b) zmniejszenia wynagrodzenia w wyniku wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy w sytuacjach opisanych
w niniejszej umowie mających wpływ na wynagrodzenie.
7) warunków płatności w przypadku konieczności dostosowania do wytycznych instytucji udzielających
dofinansowania zadania.
8) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy
jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,
9) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej.

www.gpkomunalne.pl
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10) w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź
dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie
spółek).
2. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawca może poinformować zamawiającego o
niezgodnej z zapisami regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na zasadach określonych w Regulaminie, o którym mowa w pkt. VI.3).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.3.2015


