KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/7/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu
postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police
Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na dostawę pn.: „Zakup ciągnika na
potrzeby ZWIK Police Sp z.o.o.”
1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie
internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl
1.1

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego opisanej
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego ciągnika
z ładowaczem czołowym dla ZWIK Police Sp. z. o.o., na warunkach określonych
w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej,
zachowaniem najwyższej staranności.

2.

Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 16700000-2 – Ciągniki, 34390000-7 – Akcesoria do
ciągników

3.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.

Termin wykonania zamówienia: Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w terminie 14 dni od
dnia podpisania umowy.

5.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
5.1

Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
5.1.1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest
do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie,
że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega
wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz
w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,
o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
5.1.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby
wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
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otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki ciągnika (przez jedną
dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy)
i wartości co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto każda
dostawa. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz
zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowo
warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez
złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ.
5.1.3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się
aby:
5.1.3.1. Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością
kredytową nie mniejszą niż 600.000,00 PLN.
5.1.3.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,
na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 600.000, 00 PLN.
5.1.4. Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.
6.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysiący
złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
6.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
6.1.1. pieniądzu,
6.1.2. poręczeniach bankowych,
6.1.3. gwarancjach bankowych,
6.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
6.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin,
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/7/2020.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu
składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
6.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
6.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty
lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego.
6.5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
6.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
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6.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –
określenie przedmiotu zamówienia,
6.5.3. kwotę gwarancji/poręczenia,
6.5.4. zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela
do
zapłacenia
bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46
ust. 5 PZP.
6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który
nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
7.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
Lp.

Kryterium:

Waga:

1

Cena brutto (C)

80 %

2

Wydłużenie okresu gwarancji (G)

20 %

8.

Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2020 r.
do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej
(pok. Nr 307) w dniu 15 października 2020 r. o godz. 10.30.

9.

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego,
jest: Przemysław Wróblewski, adres e-mail: przemysław.wroblewski@zwikpolice.pl, fax: 91 317
00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo
wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.

Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.:
14.1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

14.2.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest
Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące
przepisy prawa:
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14.2.1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986);
14.2.2. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
14.2.3. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz.
553 ze zm.);
14.3.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

14.4.

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego
prawa;

14.5.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

14.6.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
14.6.1. wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
14.6.2. upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
14.6.3. podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police
Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
14.6.4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku
uzasadnionego żądania;

14.7.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić
jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności
zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia
publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia,
zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej
przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r.
poz. 1126);

14.9.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka
email: inspektor_rodo@zwikpolice.pl , tel. 91 42-41-310.

Police, dnia 17 września 2020 r.

Kierownik Zamawiającego
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