Mokra Prawa, dn. 16.08. 2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu dotyczącym zamówienia związanego z działalnością sektorową
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem
Udzielania Zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.
w Mokrej Prawej.

I. Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.,
96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30, woj. łódzkie, NIP 836-13-28-625
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście
w Łodzi, XX wydział KRS pod nr 0000153424
tel. +48 46 8333808, +48 46 8332519, fax +48 46 8334668,
adres poczty elektronicznej (e-mail): przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl
strona internetowa: www.wodkan-skierniewice.com.pl

II. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
III. Adres strony internetowej na której zamieszczone będą Istotne
Warunki Zamówienia (IWZ): www.wodkan-skierniewice.com.pl
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami
od poniedziałku do piątku w godzinach 700 -1500, z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
są:
- Piotr Kuśmierczyk – Kierownik Działu Transportu, tel. 46 833 38 08 wew. 37,
Faks: +48 46 833 46 68
- Hubert Lachowski – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel. 46 8333808
wew.110, 43, Faks: +48 46 8334668
- Anna Kołodziejek – Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, tel. 46 8333808 wew.
111, Faks: +48 46 8334668
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 08/ZS/2021

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
„Dostawa minikoparki gąsienicowej na potrzeby Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. Mokrej Prawej”

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43261000-0 Koparki mechaniczne
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego (Mokra
Prawa 30, 96-100 Skierniewice) fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej,
wyprodukowanej w 2021 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do IWZ ,,Opis
przedmiotu zamówienia (OPZ) – Specyfikacja Techniczna”. Oferowana i
dostarczona minikoparka gąsienicowa musi spełniać co najmniej parametry i
wymagania określone w ww. załączniku.

Uwaga: Załącznik nr 1 do IWZ stanowi integralną część oferty, który Wykonawca
złoży wraz z ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie załączy ww. załącznika lub nie
wypełni wszystkich pozycji załącznika, będzie podlegała odrzuceniu.
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
4. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na minikoparkę na 24 miesiące od
daty podpisania Protokołu odbioru. Oferowany okres gwarancji Wykonawca określi
w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do IWZ.
5. Wykonawca zapewni mobilny serwis gwarancyjny minikoparki w siedzibie
Zamawiającego i/lub na terenie miasta Skierniewice.
6. W przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa do wykonania w siedzibie
Zamawiającego i/lub na terenie miasta Skierniewice, Wykonawca zapewni
możliwość wykonywania naprawy w autoryzowanym stacjonarnym punkcie
serwisowym w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego na
warunkach określonych w umowie.
7. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji w przypadku awarii minikoparki wynosił
maksymalnie do 24 godzin od zgłoszenia, a zakończenie naprawy powinno nastąpić
maksymalnie do 14 dni od daty jej rozpoczęcia.
8. W przypadku napraw i czynności serwisowych trwających dłużej niż 14 dni,
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu
maszyny zastępczej zgodnej z przedmiotem zamówienia.
9. Wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia wyznaczonych
pracowników Zamawiającego (minimum 2 osoby) w zakresie obsługi, eksploatacji i
BHP bez pobierania dodatkowych opłat.
10. Wykonawca wraz z dostawą minikoparki dostarczy Zamawiającemu sporządzone w
języku polskim:
a) certyfikat CE,
b) instrukcję obsługi,
c) katalog części zamiennych,
d) wykaz autoryzowanych stacji prowadzących serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny,
e) Dokumentację Techniczno-Ruchową.
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych w IWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do IWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Termin realizacji:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 Zamawiający nie będzie wymagał wykazania się spełnianiem tego warunku
w sposób szczególny tj. warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do IWZ.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
 Zamawiający nie będzie wymagał wykazania się spełnianiem tego warunku
w sposób szczególny tj. warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do IWZ.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
 Zamawiający nie będzie wymagał wykazania się spełnianiem tego warunku
w sposób szczególny tj. warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do IWZ.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 Zamawiający nie będzie wymagał wykazania się spełnianiem tego warunku
w sposób szczególny tj. warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do IWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w
postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy
treści dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V pkt 2 IWZ.
3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie powyższych warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do
wykluczenia z powodu ich niespełniania.
4. Ocena spełniania ww. warunków odbywać się będzie na podstawie oświadczeń lub
dokumentów wymienionych w rozdz. V IWZ na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia”.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy:
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu załączy do oferty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące
załącznik nr 3 do IWZ.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia oświadczenie muszą złożyć łącznie wszyscy Wykonawcy lub (w ich
imieniu) ustanowiony przez nich pełnomocnik).

2. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków udziału w postępowaniu załączy do oferty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 4 do
IWZ.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich).

b) 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 rozdz. V pkt 5 ppkt 1 IWZ, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich).

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w rozdziale V pkt 5.1 ppkt 5)
IWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086)
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do
IWZ.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia dokumenty, o których mowa powyżej, wraz z ofertą składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

4. Wykonawca ubiegający się o zamówienie, w celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego załączy do
oferty:
a) dokument zawierający szczegółową charakterystykę oferowanego
przedmiotu zamówienia, tj. opisy/katalogi/foldery ze zdjęciem typu
minikoparki.

VIII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do IWZ.

X. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp.
z o.o. 96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30 do dnia 25.08.2021 r. do godz. 1200.

XI. Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2021r. o godz. 1215 w siedzibie Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, Mokra Prawa 30
w sali konferencyjnej.

XII. Termin do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
30 dni od dnia składania ofert.

XIII: Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
a) kryterium ,,cena brutto oferty” – waga 60%
b) kryterium ,,okres gwarancji” – waga 40 %

Uwaga:
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na minikoparkę na 24 miesiące od
daty podpisania Protokołu odbioru.
Zamawiający nie dopuszcza skracania w ofercie minimalnego okresu udzielonej
gwarancji poniżej 24 miesięcy. Tego rodzaju działanie Wykonawcy skutkować
będzie odrzuceniem jego oferty przez Zamawiającego.

Zatwierdzam
Dyrektor ds. ekonomicznych,
Główny Księgowy, Prokurent
mgr Jolanta Gajda

