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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400
Łowicz, przetargi@pzdit.lowicz.pl, tel./fax (046) 837-22-47.
2. Zamówienie publiczne będzie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22 j.t.).
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest „Zakup
z wykorzystaniem emulsji i grysów)”.

patchera

(remontera

drogowego

2) Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego remontera drogowego typu
patcher wraz z montażem do podwozia samochodu Star 266 należącego do
Zamawiającego, przeznaczonego do likwidacji ubytków i dużych spękań
w nawierzchniach drogowych przy użyciu kruszywa mineralnego i emulsji
bitumicznej, które odpowiednio dozowane i mieszane ze sobą w głowicy roboczej
wbudowane są pod ciśnieniem w miejsca uszkodzeń.
3) Wymagane parametry i wyposażenie remontera:
a) Remonter fabrycznie nowy, rok produkcji 2016.
b) Silnik wysokoprężny 4-cylindrowy o mocy przynajmniej 40 KM chłodzony
cieczą, napędzający dmuchawę, pompy hydrauliczne do podawania emulsji
i podawania grysu.
c) Zasobnik na kruszywo dwukomorowy, pojemność komór przynajmniej 2,5 m3
każda.
d) Podawanie kruszywa dwoma niezależnymi podajnikami.
e) Zbiornik na emulsję o pojemności co najmniej 1500 litrów, izolowany,
wyposażony we wskaźniki poziomu emulsji oraz temperatury emulsji.
f) Ogrzewanie emulsji palnikiem olejowym z zamkniętą komorą spalania
sterowanym automatycznie z precyzyjną regulacją temperatury emulsji
z dokładnością do 1° C.
g) Paliwo palnika: olej opałowy lub olej napędowy.
h) Automatyczne załączanie i wyłączanie palnika olejowego w celu podgrzewania
i utrzymania temperatury roboczej emulsji, możliwość grzania na postoju
i podczas jazdy, możliwość grzania z zasilaniem z zewnętrznej sieci 230V 50 Hz
bez pracy silnika spalinowego.
i) Dmuchawa o wydajności regulowanej do przynajmniej 10.000 litrów/ minutę.
j) Pompa do emulsji bitumicznej z napędem hydraulicznym, ogrzewana razem
z emulsją.
k) Głowica z dyszami mieszającymi podająca grys, emulsję bitumiczną i powietrze.
l) Wysięgnik roboczy o zasięgu nie mniejszym niż 4,5 m zamontowany z przodu
pojazdu, przegubowy i uchylny, z przewodami doprowadzającymi kruszywo
i emulsję bitumiczną, z bezstopniową regulacją wysokości głowicy roboczej
realizowaną siłownikiem pneumatycznym, z pulpitem sterującym, wysięgnik na
czas przejazdu samochodu składany.

m) System redukcji prędkości powietrza z głowicy roboczej regulowany
pneumatycznie i sterowany z pulpitu przy głowicy roboczej.
n) Pulpit sterujący umiejscowiony na stanowisku operatora na wysięgniku przy
głowicy roboczej, wyposażony w: sterowanie podajnikami grysu, sterowanie
pompą emulsji, stacyjka i kontrolki silnika spalinowego, regulacja wysokości
głowicy roboczej, sygnał dźwiękowy dla kierowcy, wskaźnik paliwa silnika,
wskaźnik poziomu emulsji.
o) Dodatkowe przednie oświetlenie drogowe pojazdu znajdujące się nad
wysięgnikiem, składające się ze świateł drogowych/mijania oraz
kierunkowskazów.
p) Pomarańczowa ostrzegawcza lampa błyskowa zamontowana u góry remontera.
q) Pomarańczowa strzała świetlna do sygnalizacji kierunku omijania remontera
przez inne pojazdy, zamontowana na remonterze z tyłu pojazdu z możliwością
wyświetlania pozycji: strzała w lewo, strzała w prawo, krzyż.
4) Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia urządzenia montowane
fabrycznie;
b) Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę min. 12 miesięcy;
c) Naprawy gwarancyjne bezpłatne w miejscu pracy urządzenia, naprawa do 5 dni
roboczych licząc od dnia zgłoszenia;
d) Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak
12 godzin;
e) Przeglądy okresowe bezpłatne w okresie gwarancji w miejscu garażowania
urządzenia (siedziba PZDiT w Łowiczu), serwis gwarancyjny sprawowany
bezpośrednio przez Wykonawcę;
f) W cenie należy uwzględnić przeglądy gwarancyjne.
5) W cenie oferty należy uwzględnić realizację usługi montażu remontera na podwoziu
należacym do Zamawiającego. Nośnik, na którym należy zamontować remonter
zostanie dostarczony do siedziby Wykonawcy na koszt Zamawiającego.
6) W cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie operatorów remontera pod
względem eksploatacyjnym oraz technicznym.
7) Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty:
a)
Certyfikat CE,
b)
Gwarancja,
c)
Instrukcja obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych,
d)
Książka serwisowa w języku polskim.
UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za
każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane ,materiały,
urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się ) wszystkimi parametrami nie gorszymi
niż opisane w dokumentacji.
8) Kod CPV: 34920000-2 Sprzęt drogowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22 j.t.) 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;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna powyższy za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali pięć zamówień na
dostawy remonterów drogowych typu patcher o wartości każdego zamówienia nie
mniejszej niż 70% wynagrodzenia brutto określonego w Formularzu oferty.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców,
którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
150.000,00 zł.
UWAGA 1: Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie,
o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej
specyfikacji.
UWAGA 2: Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
oparta na ocenie spełniania przez wykonawców wszystkich kryteriów określonych
w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, tzn. każdy z wykonawców musi spełniać
wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem wykluczenia wykonawcy.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą złożyć wykonawcy wraz z pisemną
ofertą:
1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o treści zgodnej
z zał. nr 2 do SIWZ,
b) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
pięciu zamówień polegających na dostawie remonterów drogowych typu patcher
o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 70% wynagrodzenia brutto
określonego w Formularzu oferty o treści zgodnej z zał. nr 3 do SIWZ oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości
ubezpieczenia nie niższej niż 150.000,00 zł.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda następujących oświadczeń
i dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1, o treści zgodnej z zał. nr 4 do SIWZ,

b) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.). Jeśli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, składa
oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej, zawarte w formularzu
ofertowym (pkt 11 Formularza Oferty).
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka
cywilna, konsorcjum) należy złożyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone jednemu
z Wykonawców (wspólników, konsorcjantów) lub innej osobie do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
UWAGA 3:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(np. spółki cywilne, konsorcja) wymaga się dostarczenia dokumentów
wymienionych w ppkt 2 lit. a), b), c), d) i ppkt 3 złożonych przez każdego
Wykonawcę (np. wspólnika lub konsorcjanta) z osobna.
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w ppkt 2 lit. b), c) i d)
składa dokumenty lub oświadczenia szczegółowo określone w §4 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz.U.2013.231), potwierdzające odpowiednio, że
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) 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.
3) W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego wszystkie kwoty podane w PLN,
a będące elementami dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu przelicza się z walut obcych na PLN według
średniego kursu NBP ustalonego na dzień ogłoszenia SIWZ.

UWAGA 4:
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 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 wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2) Zamawiający żąda wskazania, które części zamówienia wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców na
których zasoby wykonawca powołuje się zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone co do zgodności z oryginałem przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
5) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów
jest karalne. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy wykonawca, który złożył
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
postępowania zostaje wykluczony z postępowania. Podobnie zostaną wykluczeni
wykonawcy, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie prowadzi się w formie pisemnej.
2) Zamawiający dopuszcza także przekaz oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji, w tym także pytań i odpowiedzi faksem lub drogą elektroniczną.
W celu sprawnego przekazywania informacji Wykonawca zobowiązany jest w ofercie
podać numer faksu lub adres poczty elektronicznej.
3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznana.
7) Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści

na swojej stronie internetowej.
8) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie
internetowej.
9) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu udzielenia
wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
a) Mirosław Karcz, tel. 046 837 22 47.
9. Termin związania ofertą.
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się 30-dniowy
termin związania złożoną ofertą, liczony od terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej
formie) stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SIWZ.
2) Ofertę składa się w formie pisemnej.
3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą jedną,
jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego wykonawcę.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Oferta powinna być napisana w języku polskim (nie dotyczy folderów reklamowych),
na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy do reprezentowania
firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika ono z dokumentów załączonych do niej.
7) Wskazane jest, aby oferta wraz z ze wszystkimi załącznikami była na kolejno
ponumerowanych stronach, spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
9) W przypadku, gdy do oferty, w formie załączników, dołączone są kopie
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub inne
osoby, jeżeli dokumenty dotyczą tych osób.
10) Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć
wraz z tłumaczeniami na język polski.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat).
2) Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2016r. o godz. 10:00. Zgodnie z art. 84
ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po
terminie.
3) Ofertę należy złożyć w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej oznaczenie:
„Zakup patchera (remontera drogowego z wykorzystaniem emulsji i grysów)”
oraz „Nie otwierać przed 13.06.2015r. godz. 10:15.” Koperta powinna ponadto
posiadać nazwę i adres wykonawcy.
4) Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10:15
w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 5.

5) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
6) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta należy oznaczyć napisem ZMIANA.
7) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to
powiadomienie należy opisać WYCOFANIE.
8) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9) Otwarcie ofert jest jawne.
10) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z tym wykonawca powinien je
umieścić w oddzielnym opracowaniu (teczce) opatrzonej napisem „Wyłącznie do
wiadomości Zamawiającego”, późniejsze wyłączenie jawności nie będzie możliwe.
Wykonawca nie może zastrzec jawności informacji określonych w art. 86 pkt. 4
ustawy Pzp.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem
VAT (cena brutto).
2) Cena oferty zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług winna zawierać wszystkie koszty
związane z obowiązkami przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania
zamówienia, a także wszystkie koszty ciążące na wykonawcy, nawet gdyby do ich
poniesienia, jako płatnik zobowiązany był zamawiający.
3) Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy i nie
będzie podlegała zmianom.
4) Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą PZP, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów
i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
 Cena ryczałtowa brutto
 Okres gwarancji

-

98 %
2%

Punktacja w ramach kryterium: „cena ryczałtowa brutto” obliczana będzie wg
następującego wzoru:

Wc = 100 x Cmin / Cb x 98 %

gdzie:
Wc – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena brutto badanej oferty,
100 - stały wskaźnik.
Punktacja w ramach kryterium: „okres gwaracji” obliczana będzie wg
następującego wzoru:

Wg = 100 x Gb / Gmax x 2%
gdzie:
Wg – ilość punktów przyznanych danej ofercie za okres gwarancji,
Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych,
Gb - okres gwarancji w badanej ofercie,
100 - stały wskaźnik
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 12 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 12 do 36 miesięcy.
Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy nie będzie
dodatkowo punktowany.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:

P = Wc + Wg
gdzie:
P – ogólna ilość punktów przyznana ofercie,
Wc – ilość punktów przyznanych ofercie za cenę,
Wg – ilość punktów przyznana ofercie za okres gwarancji.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów po
ocenie według powyższych kryteriów.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy
w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Wzór umowy.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
we wzorze umowy, załączonym do niniejszej SIWZ.

17. Środki ochrony prawnej.
1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
20. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
21. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich PLN.
22. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - formularz oferty;
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych lub wykonywanych usług;
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 5 - wzór umowy;
Załącznik nr 6 - oświadczenie o zwrotnym podatku VAT
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Załącznik nr 1
………………………………………..
(pieczęć firmy)

Dane Wykonawcy:
zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: .....................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ulica: .....................................................................................................................................,
nr domu:

.......................,

nr lokalu:

kod pocztowy: .......................,

..............................,

miejscowość: ..................................................................,

tel: ……………………., fax: ……………………, e-mail: …………………………………...
Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu
ul. Jana Pawła II 173/175
99-400 Łowicz

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Zakup patchera
(remontera drogowego z wykorzystaniem emulsji i grysów)”:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
……………………………….. zł
słownie:........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
w tym:
podatek VAT: …………………………………………..
cena netto: …………………………………………..
2. Oferujemy ….........* - miesięczny okres gwarancji.
(Uwaga*: minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi
12 miesięcy).
3. Oferowany remonter to: ………………………………………………………………........
(podać markę, model, typ)

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej
zastrzeżeń i zobowiązujemy się przestrzegać warunków w niej przedstawionych oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
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5. Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z parametrami zawartymi
w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Wyrażamy zgodę na realizację faktury VAT w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia do
Zamawiającego.
7. Zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
9. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie, czyli
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
10a. Wszystkie prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.**)
10b. Następujące czynności zamierzamy zlecić podwykonawcom:
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. **)
za których działania odpowiadamy jak za własne.
11. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.)***.
12. Oświadczam, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego od całości ani części zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia
kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy PZP (DZ.U.
z 2015r. poz. 605).****.
13. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej, konsorcjum) dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący ................................................................................................
14. Oferta znajduje się na ........................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) .....................................................
(2) .....................................................
(3) .....................................................
(4) .....................................................
(5) .....................................................
(6) .....................................................

..................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)

........................................................
miejscowość, data

**) - niepotrzebne skreślić
***) - Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej zobowiązani są skreślić niniejsze
oświadczenie i załączyć do oferty listę podmiotów, o której mowa w pkt 7 ppkt 3 SIWZ.
****) - Wykonawca, którego oferta w przypadku jej wyboru będzie prowadziła do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego skreśli niniejsze oświadczenie i załączy do
oferty oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
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Załącznik nr 2
……………………………………………
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w trybie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu na „Zakup patchera (remontera drogowego
z wykorzystaniem emulsji i grysów)”, oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................................
miejscowość, data

……………………................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)
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Załącznik nr 3
...........................................
( pieczęć firmy )

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wartość
dostawy brutto

Data
wykonania
dostawy

Miejsce wykonania
dostawy,
nazwa Zamawiającego

........................................................
miejscowość, data

……………………................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)
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Załącznik nr 4

...........................................
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w przetargu na „Zakup patchera (remontera drogowego
z wykorzystaniem emulsji i grysów)”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu
z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

........................................................
miejscowość, data

……………………................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią)
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Załącznik nr 5
UMOWA Nr PZDiT/.../2016 – wzór
na „Zakup patchera (remontera drogowego z wykorzystaniem emulsji i grysów)”
Zawarta w dniu ………….r. w Łowiczu, pomiędzy:
Powiatowym Zarządem Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400
Łowicz, NIP: 834-15-57-848,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
I. Panem…………………, zam. w……………….., prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą…………………………., wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ……………………………………… pod numerem …………………,
NIP ……………………………,
zwanym dalej Wykonawcą, o treści:
II. Panem………………….., zam. w …………………, wpisanym do Ewidencji Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez………………………., pod numerem………………….,
NIP……………………… i Panem………………., zam. w …………………, wpisanym
do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez……………………………, pod
numerem……………………….., NIP…………………….. i Panem………………….., zam.
w ……………………….., wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej
przez………………., pod numerem…………………….., NIP……………………… prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod
nazwą………………………, NIP spółki………………………….,
zwanymi dalej Wykonawcą, o treści:
III. …………………………… z siedzibą w ………………………………………………,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………….........................,
NIP……………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………
……………………………………………………,
zwaną dalej Wykonawcą, o treści:
IV. ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………,
działającymi w ramach ………………………………………………………………………...,
reprezentowanymi na podstawie udzielonego upoważnienia przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanymi dalej Wykonawcą, o treści:
Umowa została zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot, o których mowa w art.
11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.
z późn. zm.).
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup patchera (remontera drogowego z wykorzystaniem
emulsji i grysów), model: …………………………………, rok produkcji 2016, dla
Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
2. Dostarczony pojazd musi być fabrycznie nowy, oraz musi spełniać co najmniej
wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ.
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3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada pod względem jakości
wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, posiada wymagane świadectwa
kwalifikacyjne, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczony do obrotu
prawnego na terytorium UE.
§2
Cena sprzedaży
1. Całkowita wartość brutto umowy za dostarczenie przedmiotu umowy wynosi ………... zł
(słownie:…………………) , w tym kwota netto: ………… zł, kwota VAT: ……….... zł.
2. Cena za przedmiot umowy jest niezmienna i zawiera w sobie wszystkie koszty
Wykonawcy związane z prawidłową realizacją umowy.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

§3
Termin i warunki realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: ………………………………..
Zamawiający odbierze przedmiot umowy z siedziby Wykonawcy we własnym zakresie.
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego okreslonego w §2 ust. 1 Wykonawca jest
zobowiązany do realizacji usługi montażu maszyny na podwoziu należacym do
Zamawiającego.
Za termin dostawy przyjmuje się datę odbioru całego i kompletnego przedmiotu umowy,
potwierdzoną przez Zamawiającego i Wykonawcę na protokole zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez strony bez zastrzeżeń.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych
stwierdzonych przy odbiorze w dostarczonym remonterze, Wykonawca zobowiązuje się
do jego niezwłocznej wymiany na nowy.
Wykonawca w dniu przekazania remontera dostarczy kompletną dokumentację
techniczną wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną (w języku polskim).
Wykonawca w dniu przekazania remontera przeszkoli na własny koszt operatorów
Zamawiającego w zakresie budowy i eksploatacji urządzenia.
§4
Zasady rozliczeń i kary umowne
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, dokonana zostanie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez
zamawiającego bez zastrzeżeń.
Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura przedłożona przez Wykonawcę
po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego
ustawowymi odsetkami.
W przypadku opóźnienia terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % całkowitej
wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
całkowitej wartości brutto umowy.
W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub w
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
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Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 %
całkowitej wartości brutto umowy.
8. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
9. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
wykonawcy przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy.
11. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
12. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§5
Warunki gwarancji i serwisu
Wykonawca udziela na dostarczony remonter (patcher) …..- miesięcznej gwarancji, bez
limitu motogodzin licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Okres gwarancji liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego bez zastrzeżeń, potwierdzającego przekazanie urządzenia do eksploatacji.
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca
zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych.
Przeglądy okresowe w okresie gwarancji będą odbywały się w miejscu garażowania
remontera (siedziba PZDiT w Łowiczu), serwis gwarancyjny będzie sprawowany
bezpośrednio przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu
pracy ciągnika (naprawa do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia). Przez naprawę
rozumie się całkowite usunięcie usterki.
Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 12 godzin.
Jeżeli Wykonawca w uzgodnionym terminie nie podejmuje czynności serwisowych,
Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi
gospodarczemu na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji.
§6
Postanowienia końcowe
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw
wynikających z niniejszej umowy.
Zmiana osób reprezentujących którąkolwiek ze stron oraz zmiana nazwy którejkolwiek ze
stron będąca wynikiem reorganizacji lub przekształcenia nie stanowi zmiany umowy.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień
publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
…………………………………..

WYKONAWCA:
………………………………
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Załącznik nr 6
……………………………………………
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O ZWROTNYM PODATKU VAT
Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego w przypadku niżej wskazanej części dostawy:
Lp.

Nazwa towaru

Wartość netto

Stawka
podatku
VAT

.............................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

……………………………………….
miejscowość i data

