Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ:
„Nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem komunalnym
do zimowego utrzymania dróg”

Spis treści:
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII

Opis przedmiotu zamówienia
Opis sposobu przygotowania ofert
Oferty wspólne
Modyfikacja, wycofanie i zwrot oferty
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
Jawność postępowania
Składanie i otwarcie ofert
Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób
porozumiewania się z zamawiającym
Wybór oferty najkorzystniejszej
Wzór umowy
Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 29370000-3
29523131-8
29821100-1
Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz 1058 z poź. zm.)
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
Prawa zamówień publicznych.

Data zatwierdzenia: 15.10.2010 r.
Nr Sprawy: TR/10/2010 r.

www.master.tychy.pl

1 1

ROZDZIAŁ I

Opis przedmiotu zamówienia

I. Nowy ciągnik rolniczy
1. Przedmiot zamówienia
- Silnik 3 lub 4 cylindry, turbodoładowany mocy od 80 do 95 KM
- Chłodzenie cieczą
- Filtr powietrza suchy
- Mocowanie tłumika przy kabinie
- Skrzynia biegów synchronizowana
- Ciśnienie hydrauliczne nominalne na szybkozłączu nie mniejsze niŜ 180MPa
- NiezaleŜna pompa hydrauliczna
- Udźwig podnośnika kN minimum 40
- Ilość szybkozłączy 4+1, dodatkowy rozdzielacz z 2 szybkozłączami
- Sterowanie mechaniczne wałka
- Hamulce tarczowe mokre
- Blokada mechanizmu róŜnicowego
- Tylny TUZ: dolne ramiona kategorii II z hakami CBM
- Zaczep przesuwny sterowany CBM
- Napięcie minimum 12V, akumulator od 165 Ah, Alternator,
- Licznik motogodzin, elektryczny czujnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury cieczy, czujnik ciśnienia oleju,
- Koła przednie, opony Radialne 13,6R24 lub równowaŜne
- Koła tylne, opony Radialne 16,9R34 lub równowaŜne - regulowany rozstaw kół
- Przednia oś napędowa, mechanizm róŜnicowy z ograniczonym poślizgiem
- Układ kierowniczy hydrostatyczny
- Kabina z ogrzewaniem i wentylacją
- Przednia i tylna wycieraczka,
- Siedzenie kierowcy z pasami bezpieczeństwa
- Siedzenie pasaŜera
- Oświetlenie: 2 przednie, główne światła, przeciwmgielne, reflektory robocze z przodu i z
tyłu, - światła ostrzegawcze i kierunkowskazy.
2. Okres gwarancji ciągnika:
a.) Gwarancja minimum 18 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z ciągnikiem naleŜy dostarczyć komplet dokumentów.
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II. Osprzęt komunalny do zimowego utrzymania dróg:
1. Nowy pług typu spychacz czołowy z nakładką:
Pług typu spychacz czołowy z nakładką, zawieszany z przodu ciągnika rolniczego z płytą
czołową i ramionami wraz z siłownikami hydraulicznymi do sterowania wysokością i
regulacją kąta skrętu lemiesza, przewody hydrauliki wyposaŜone w szybkozłącza,
Szerokość robocza nie mniejsza niŜ 2200 mm
Wysokość podnoszenia nie mniejsza niŜ 500 mm
Głębokość opuszczania nie mniejsza niŜ 250 mm
Kąt skrętu minimum 25°
2. Okres gwarancji pługu:
a.) Gwarancja minimum 12 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z pługiem naleŜy dostarczyć komplet dokumentów.
3. Nowa posypywarka piasku:
Ładowność minimum 2500 kg
Szerokość rozrzutu 1,5- 3,0 m
Długość skrzyni ładunkowej nie mniejsza niŜ 2800mm
Szerokość skrzyni ładunkowej nie mniejsza niŜ 1400 mm
Wysokość ścian skrzyni od 600 mm
Układ roboczy posypywarki: 2 tarcze rozsiewające przenośnik taśmowy zasilany
hydraulicznie z płynną regulacją prędkości posuwu,
Ogumienie 10,5/75- 15,3 14 PR lub równowaŜne
Prędkość robocza do 10 mk/h
Pojemność ładunkowa minimum 2m3
Adapter rozsiewający napędzany przez 2 silniki hydrauliczne, prędkość obrotowa tarcz
płynnie regulowana za pomocą regulatora przepływu,
Wnętrze skrzyni ładunkowej wyposaŜone w kratkę stabilizującą zaś górną część pokryta kratą
sortującą o pochyłych połaciach,
Podajnik taśmowy napędzany przez zewnętrzną instalację hydrauliczną ciągnika, której silnik
powinien być zagregatowany z przekładnią zwalniającą.
Przewody olejowe hydrauliki wyposaŜone w szybkozłącza,
Oświetlenie – pełne drogowe i ostrzegawcze, atesty „CE” i inne
4. Okres gwarancji posypywarki:
a.) Gwarancja minimum 12 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z posypywarką naleŜy dostarczyć komplet dokumentów
5. Nowa piaskarka komunalna drogowa zawieszana na tylnym TUZ-ie.
Zbiornik na materiał sypki z tworzywa odpornego na uderzenia
Turbina 6 cio łopatkowa, talerz i piasta z tworzywa sztucznego z włóknem szklanym
Łopatki z tworzywa sztucznego
Przekładnia bezobsługowa,
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Podłoga wibracyjna, sito wstępnego przesiewu
Wysyp 15 stopniowa regulacja
Oświetlenie – pełne drogowe i ostrzegawcze, atesty „CE”
Pojemność zbiornika minimum 1200 kg
6. . Okres gwarancji piaskarki:
a.) Gwarancja minimum 12 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z piaskarką naleŜy dostarczyć komplet dokumentów
7. Wymogi dotyczące sprzętu określonego w punktach 1,3,5 niniejszego rozdziału:
a.) Pług winien być zamontowany do ciągnika, piaskarka i posypywarka przygotowane do
pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.
8. Termin realizacji:
b) Ciągnik wraz kompletem urządzeń naleŜy dostarczyć na Składowisko Odpadów
Komunalnych w Tychach – Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100 do 5 dni od dnia
podpisania umowy.
9. Cena oferty winna uwzględniać:
a) koszt dostawy na Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach
kompletnego sprzętu wraz z montaŜem pługu do ciągnika i przygotowaniem sprzętu do pracy
przy zimowym utrzymaniu dróg.
b) koszt przeszkolenia 2 pracowników w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenie
winno się odbyć na składowisku w Tychach.
c) podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.
10. Termin płatności 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiającego.
11. Faktura moŜe być wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego
kompletnego sprzętu.
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ROZDZIAŁ II

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa (załącznik nr 1) oraz wszystkie pozostałe wypełnione
załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a takŜe
wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z Rozdziałem V SIWZ.
2. Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik
Nr 1 do SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką. Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki muszą być
podpisana przez osobę(y) upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca
na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). JeŜeli
do podpisania oferty upowaŜnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisując(ą)e ofertę. Parafka
(podpis) winna być naniesiona w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienna pieczątką osoby sporządzającej parafkę (podpis)
8. Wykonawca składa tylko jedną ofertę cenową na całość przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej oraz ustalenia
dynamicznego systemu zakupów.
12. W przypadku zatrudnienia podwykonawców do realizacji niniejszego zamówienia, naleŜy
wskazać zakres prac które będą realizowane przez podwykonawcę.
13. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.
Dopuszcza się w ofercie złoŜenie załączników opracowanych przez wykonawców pod
warunkiem, Ŝe będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez
zamawiającego. Oferty Wykonawcy, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niŜ
określona w SIWZ zostaną wykluczeni z ubiegania się o niniejsze zamówienie lub teŜ ich
oferty zostaną odrzucone.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
15. Rozliczenia będą następowały w PLN.
16. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
16. Zamawiający nie wymaga wniesienie naleŜytego zabezpieczenia wykonania umowy.
15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
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ROZDZIAŁ III Oferty wspólne
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy
powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie
dotyczące okoliczności określonych w art. 22 i art. 24, odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa
pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum,
c) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do
zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp.;
3. JeŜeli ofertę składa spółka cywilna, wówczas naleŜy załączyć
a.) umowę spółki cywilnej,
b.) dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki cywilnej.
Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli spółki
cywilnej.

ROZDZIAŁ IV Modyfikacja, wycofanie i zwrot oferty.
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale VII z dopiskiem
„wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŜ ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany czy teŜ przedłoŜenia nowych dokumentów – wykonawca
winien dokumenty te złoŜyć. Oświadczenie w tym przedmiocie i ewentualne dokumenty
naleŜy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w
rozdziale VII przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”. Koperty
oznakowane dopiskiem „zmiany” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert.
3) Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
4) Oferty złoŜone po terminie zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po upływie
terminu do wniesienia odwołania.
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ROZDZIAŁ V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający wymagania art 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym nie podlegający wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć następujące dokumenty:
a.) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust1 pkt 2
ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust1 pkt 2
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się postanowienia § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich
moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy.
Wszelkie złoŜone dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone
wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego.
b.) Formularz oferty – załącznik nr 1
c.) podpisane oświadczenie (art 22 i art. 24)- załącznik nr 2,
d.) parafowany na kaŜdej stronie wzór umowy - załącznik nr 3
e.)
Opis oferowanego ciągnika wraz ze sprzętem.
2. Dokumenty o których mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt a,e mogą być przedstawione w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia dokumentów o których mowa w
Rozdz. V ppkt 1 a,c,d,e do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba
Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne będzie uniewaŜnienie postępowania.
4. Kryterium oceny ofert: CENA 100 %.
CN= cena najniŜsza
C=
X 100
CO = cena oceniana
Tak obliczone punkty pomnoŜone przez wartość procentową kryterium, zostaną ujęte w
ogólnej ocenie oferty.
CN – najniŜsza cena
CO – cena badanej oferty
ROZDZIAŁ VI Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z
tym Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w
terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane.
a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503)
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rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarcza, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iŜ nie mogą one być udostępnione.
Stosowne zastrzeŜenie wykonawca powinien złoŜyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta będzie podlegała ujawnieniu na Ŝyczenie kaŜdego
zainteresowanego.
b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
c)Nie moŜna zastrzec informacji dotyczących: nazwy (firmy), adresu wykonawcy, ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofercie.
4. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniŜszych zasadach:
Oferty będą udostępnione w siedzibie zamawiającego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego
44 w godz. od 8.00 do godz. 15.00 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu.
ROZDZIAŁ VII Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w sekretariacie Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami „Master” Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44
do dnia 22 października 2010 r. do godz. 10.00
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie opisaną:
Oferta na „Dostawę ciągnika wraz z osprzętem ” na kopercie prosimy zamieścić zapis
„Nie otwierać przed: 22 października 2010 r. r. przed godz. 10.05”
3. Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
4. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
5. Z zawartością ofert nie moŜna zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 października 2010 r. o godz. 10.05. w siedzibie
zamawiającego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44.
7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i
ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności – zawartych w ofercie.
8. Informacje, o których mowa w pkt 7 zamawiający przekaŜe niezwłocznie wykonawcom
nieobecnym podczas otwarcia ofert na ich wniosek.
9. Informacje o przetargu zamieszczono na stronie www.master.tychy.pl w dziale przetargi.

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do niego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.
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2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom którym
doręczono SIWZ oraz zamieszcza je na stronie www.master.tychy.pl w dziale przetargi.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu do składania
ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na
stronie internetowej www.master.tychy.pl w dziale przetargi.
ROZDZIAŁ IX Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób
porozumiewania się z zamawiającym
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcą:
Szymon Łakota – specjalista ds. zamówień publicznych
od pn. do pt. w godz. 8.00 do 15.00
e – mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
www.master.tychy.pl
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są na piśmie.
3. Nr telefonu/faxu (32) 219 84 27 lub (32) 327-69-50
e – mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
adres korespondencyjny: MPGOIEO „Master” Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 44
43-100 Tychy
ROZDZIAŁ X Wybór oferty najkorzystniejszej
1) Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz SIWZ i zawierającą najniŜszą cenę (kryterium wyboru:
cena, waga kryterium 100%).
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy jego ofertę uznaje się za odrzuconą.
Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z
postępowania nie podlegają odrzuceniu.
4) W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.
5) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w
obliczeniu ceny, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona,
6) JeŜeli oferta zawierać będzie raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeŜeniem art. 87 ust 2 pkt 3.
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
i) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3.
10) Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w SIWZ.
11) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ.
12) O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
wykonawców, ubiegających się o udzielenie o zamówienia, wskazując nazwę (firmę) i adres
tego wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę.
13) W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
zamawiający uniewaŜnia postępowanie.
14) O uniewaŜnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
15) Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złoŜone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały.
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ROZDZIAŁ XI Wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ oraz oferty.

Umowa nr…. /2010
zawarta w Tychach dnia ...... 2010 roku pomiędzy:
Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej
„MASTER” Sp. z o. o. w Tychach, ul. G. Roweckiego 44, 43- 100 Tychy (REGON 273854704, NIP
646-23-47-267 , KRS 0000078561) reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – dr Marka Mrówczyńskiego
zwanego dalej Zamawiającym,
a
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................reprezentowaną przez:
zwaną dalej Wykonawcą.

§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
I. Nowy ciągnik rolniczy
1. Przedmiot zamówienia
- Silnik 3 lub 4 cylindry, turbodoładowany mocy od 80 do 95 KM
- Chłodzenie cieczą
- Filtr powietrza suchy
- Mocowanie tłumika przy kabinie
- Skrzynia biegów synchronizowana
- Ciśnienie hydrauliczne nominalne na szybkozłączu nie mniejsze niŜ 180MPa
- NiezaleŜna pompa hydrauliczna
- Udźwig podnośnika kN minimum 40
- Ilość szybkozłączy 4+1, dodatkowy rozdzielacz z 2 szybkozłączami
- Sterowanie mechaniczne wałka
- Hamulce tarczowe mokre
- Blokada mechanizmu róŜnicowego
- Tylny TUZ: dolne ramiona kategorii II z hakami CBM
- Zaczep przesuwny sterowany CBM
- Napięcie minimum 12V, akumulator od 165 Ah, Alternator,
- Licznik motogodzin, elektryczny czujnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury cieczy, czujnik ciśnienia oleju,
- Koła przednie, opony Radialne 13,6R24 lub równowaŜne
- Koła tylne, opony Radialne 16,9R34, regulowany rozstaw kół lub równowaŜne
- Przednia oś napędowa, mechanizm róŜnicowy z ograniczonym poślizgiem
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- Układ kierowniczy hydrostatyczny
- Kabina z ogrzewaniem i wentylacją
- Przednia i tylna wycieraczka,
- Siedzenie kierowcy z pasami bezpieczeństwa
- Siedzenie pasaŜera
- Oświetlenie: 2 przednie, główne światła, przeciwmgielne, reflektory robocze z przodu i z
tyłu, - światła ostrzegawcze i kierunkowskazy.
2. Okres gwarancji ciągnika:
a.) Gwarancja minimum 18 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z ciągnikiem naleŜy dostarczyć komplet dokumentów.
II. Osprzęt komunalny do zimowego utrzymania dróg:
1. Nowy pług typu spychacz czołowy z nakładką:
Pług typu spychacz czołowy z nakładką, zawieszany z przodu ciągnika rolniczego z płytą
czołową i ramionami wraz z siłownikami hydraulicznymi do sterowania wysokością i
regulacją kąta skrętu lemiesza, przewody hydrauliki wyposaŜone w szybkozłącza,
Szerokość robocza nie mniejsza niŜ 2200 mm
Wysokość podnoszenia nie mniejsza niŜ 500 mm
Głębokość opuszczania nie mniejsza niŜ 250 mm
Kąt skrętu minimum 25°
2. Okres gwarancji pługu:
a.) Gwarancja minimum 12 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z pługiem naleŜy dostarczyć komplet dokumentów.
3. Nowa posypywarka piasku:
Ładowność minimum 2500 kg
Szerokość rozrzutu 1,5- 3,0 m
Długość skrzyni ładunkowej nie mniejsza niŜ 2800mm
Szerokość skrzyni ładunkowej nie mniejsza niŜ 1400 mm
Wysokość ścian skrzyni od 600 mm
Układ roboczy posypywarki: 2 tarcze rozsiewające przenośnik taśmowy zasilany
hydraulicznie z płynną regulacją prędkości posuwu,
Ogumienie 10,5/75- 15,3 14 PR lub równowaŜne
Prędkość robocza do 10 mk/h
Pojemność ładunkowa minimum 2m3
Adapter rozsiewający napędzany przez 2 silniki hydrauliczne, prędkość obrotowa tarcz
płynnie regulowana za pomocą regulatora przepływu,
Wnętrze skrzyni ładunkowej wyposaŜone w kratkę stabilizującą zaś górną część pokryta kratą
sortującą o pochyłych połaciach,
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Podajnik taśmowy napędzany przez zewnętrzną instalację hydrauliczną ciągnika, której silnik
powinien być zagregatowany z przekładnią zwalniającą.
Przewody olejowe hydrauliki wyposaŜone w szybkozłącza,
Oświetlenie – pełne drogowe i ostrzegawcze, atesty „CE” i inne
4. Okres gwarancji posypywarki:
a.) Gwarancja minimum 12 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z posypywarką naleŜy dostarczyć komplet dokumentów
5. Nowa piaskarka komunalna drogowa zawieszana na tylnym TUZ-ie.
Zbiornik na materiał sypki z tworzywa odpornego na uderzenia
Turbina 6 cio łopatkowa, talerz i piasta z tworzywa sztucznego z włóknem szklanym
Łopatki z tworzywa sztucznego
Przekładnia bezobsługowa,
Podłoga wibracyjna, sito wstępnego przesiewu
Wysyp 15 stopniowa regulacja
Oświetlenie – pełne drogowe i ostrzegawcze, atesty „CE”
Pojemność zbiornika minimum 1200 kg
6. . Okres gwarancji piaskarki:
a.) Gwarancja minimum 12 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z piaskarką naleŜy dostarczyć komplet dokumentów
7. Wymogi dotyczące sprzętu określonego w punktach 1,3,5 niniejszego rozdziału:
a.) Pług winien być zamontowany do ciągnika, piaskarka i posypywarka przygotowane do
pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.
8. Termin realizacji:
b) Ciągnik wraz kompletem urządzeń naleŜy dostarczyć na Składowisko Odpadów
Komunalnych w Tychach – Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100 do 5 dni od dnia
podpisania umowy.
9. Cena oferty winna uwzględniać:
a) koszt dostawy na Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach
kompletnego sprzętu wraz z montaŜem pługu do ciągnika i przygotowaniem sprzętu do pracy
przy zimowym utrzymaniu dróg.
b) koszt przeszkolenia 2 pracowników w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenie
winno się odbyć na składowisku w Tychach.
c) podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.
10. Termin płatności 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiającego.
11. Faktura moŜe być wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego
kompletnego sprzętu.
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§2
1. Cena oferty winna uwzględniać:
a) koszt dostawy na Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach
kompletnego sprzętu wraz z montaŜem pługu do ciągnika i przygotowaniem sprzętu do pracy
przy zimowym utrzymaniu dróg.
b) koszt przeszkolenia 2 pracowników w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenie
winno się odbyć na składowisku w Tychach.
c) podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.
2. Umowę zawiera się na okres realizacji zamówienia.
§3
1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w
wysokości:
A. 30 % wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub w
przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie określonym w
niniejszej umowie.
B.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1,5 % wartości
dostarczanego ciągnika wraz z osprzętem za kaŜdy dzień zwłoki

2.Zamawiający nadto moŜe naliczyć kary umowne w wysokości
a) 20 % wartości przedmiotu umowy w przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu
zamówienia.
3.Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na drodze
postępowania sądowego odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeŜonej kary
umownej.
§4
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni
w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.
§5
Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę
trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.
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§6
1. Zamawiający upowaŜnia wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu. Faktura
wystawiona będzie po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i po podpisaniu protokołu –
zdawczo – odbiorczego.
2. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury i protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego.
3.Za datę zapłaty uznaje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu
zamówienia w przypadku: dostarczeniu przedmiotu innego od określonego w niniejszej
umowie.
§8
Wykonawca udziela gwarancji jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia:
1. Okres gwarancji ciągnika:
a.) Gwarancja minimum 18 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z ciągnikiem naleŜy dostarczyć komplet dokumentów.
2. Okres gwarancji posypywarki:
a.) Gwarancja minimum 12 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z posypywarką naleŜy dostarczyć komplet dokumentów
3. Okres gwarancji pługu:
a.) Gwarancja minimum 12 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z pługiem naleŜy dostarczyć komplet dokumentów.
4. Okres gwarancji piaskarki:
a.) Gwarancja minimum 12 miesięcy,
b.) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości nie większej niŜ 80 km od
Składowiska Odpadów Komunalnych w Tychach – Urbanowicach.
c.) wraz z piaskarką naleŜy dostarczyć komplet dokumentów
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§9
KaŜda zmiana umowy moŜe nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyraŜoną w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.

§ 10
Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron

ROZDZIAŁ XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Z powaŜaniem
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