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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA fSWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawia jacy:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do złożenia oferty na dostawę przyczepy do ciągnika rolniczego URSUS 914.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, wolnej od wad przyczepy do ciągnika

rolniczego URSUS 914.

Wymagania dotyczące przyczepy:

a) Przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2021.

b) Ładowność 8000 kg.

c) Zapotrzebowanie mocy max 80 kM.

d) Wymiary gabarytowe skrzyni:

- długość min. 6400 mm,

- szerokość min. 2300 mm,

- wysokość burt 500 mm.

e) Trójstronny wywrót skrzyni ładunkowej do tyłu i na boki za pomocą siłownika

hydraulicznego.

f) Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej o wewnętrznej szer. min. 2100 mm. i dł. min.

4200 mm.

g) Wysokość od ziemi do podłoża przyczepy 1700 mm ÷ 1200 mm.

h) Podwozie i dyszel cynkowane ogniowo.

i) Dyszel homologowany typu V” z regulowaną sprężyną podtrzymującą, średnica cięgna

dyszla 35 mm.

j) Burty boczne wykonane z blachy stalowej, wzmocnionej o grubości min. 2 mm nie

dzielone, wykonane w formie jednosekcyjnej bez słupka środkowego, wyposażone

w dodatkowe wzmocnienie w połowie długości, o wysokość 500mm, otwierane w osi

dolnej (uchylane do dołu), ze sprężynowym wspomaganiem zamykania. Burty boczne

demontowalne.

k) Burta tylna wykonana z blachy stalowej, wzmocnionej o grubości min. 2mm, burta

o wysokości 500 mm, otwierana w osi dolnej (uchylana do dołu). Burta tylna

demontowalna.

1) Przednia ściana skrzyni ładunkowej wykonana z blachy stalowej wzmocnionej

o grubości min. 2,5 mm, burta o wysokości 500 mm.

m) Podłoga wykonana z blachy stalowej wzmocnionej o grubości minimum 4 mm,

wykonana z jednego arkusza.

n) Stopnie burtowe i drabinka ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej.

o) Zwijana, wzmocniona plandeka pokryciowa okrywająca skrzynię ładunkową,

z możliwością zwijania z gruntu, z uchwytami na burtach.
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p) Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym przed

nadmiernym wychyłem skrzyni z przyłączem hydraulicznym do ciągnika.

q) Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem siedmiostykowym.

r) Instalacja oświetleniowa 12V, tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi

przed uszkodzeniem.

s) Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa z przewodem przyłączeniowym.

t) Ręczny hamulec postojowy.

u) Trójkątna tablica wyróżniająca pojazd wolnobieżny zamontowana na tylnej burcie, lampy

obrysowe przednie i tylne, urządzenia odblaskowe żółte na bokach burt bocznych,

trójkątne czerwone urządzenia odblaskowe zamontowane na tylnej części przyczepy.

y) Zawieszenie kół resory paraboliczne.

w) Błotniki kół tylnych.

x) Pełna dokumentacja rejestrowa (świadectwo homologacji, oświadczenie o danych i

informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów) i/lub inne

wymagane prawem dokumenty

y) Wyposażenie dodatkowe:

- Koło zapasowe, pełnowymiarowe zamocowane na wieszaku pod ramą przyczepy.

- Klucz do kół.

- Kimy pod koła 2 szt. zamontowane na wieszakach.

- Wąż do pompowania kół o długości min. 10 m z manometrem i końcówką

2) Termin dostawy - do 5 tygodni od daty zawarcia umowy. Dostawa na koszt Dostawcy do Zakładu

Produkcji Wody przy ul Królewieckiej 223 w Elblągu.

3) Wymagana gwarancja min. 24 miesiące od dostawy.

4) Dostawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przyczepy. Usługi

świadczone będą w siedzibie Zamawiającego lub w punkcie serwisowym wskazanym przez

Dostawcę odległym nie więcej niż 10 krn od siedziby Zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszenie nie

może przekroczyć dwóch dni roboczych. Koszt przeglądów w okresie gwarancji określić należy w

dołączonym do oferty cenniku przeglądów gwarancyjnych.

5) Zapłata — po dostawie, w terminie 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6) Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach określonych w załączonym wzorze

umowy. Wzór umowy nie podlega negocjacjom po upływie terminu składania ofert — złożenie oferty

w przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień umowy przez Oferenta.

2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY, SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do SWZ.

2) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia — Zamawiający nie

przewiduje żadnych dodatkowych płatności ponad ustaloną w ofercie cenę.

3) Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z wypisem z właściwego

rejestru, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub inne, działające na

podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez takie osoby. W przypadku spółki cywilnej

ofertę podpisują wszyscy wspólnicy lub osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa lub

umowy spółki.

4) Oferty należy składać przy użyciu poczty elektronicznej e-mail: przetargiepwik.com.pI lub

dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego z dopiskiem na kopercie: przyczepa do

ciągnika”.

5) Termin składania ofert upływa do dnia 20.10.2021 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie

nie będą rozpatrywane. Odczytanie cen ofert nastąpi o godz. 10:10w pok. Nr 24.

6) Z ofertą należy złożyć:
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a) Pełnomocnictwo lub umowę spółki cywilnej (jeżeli są wymagane zgodnie z opisem w ppkt 3).

b) Kartę katalogową przyczepy

c) Cennik przeglądów gwarancyjnych.

Uwaga:

Oferta składana elektronicznie może zostać podpisana przez Oferenta kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym (profil zaufany) lub podpisem osobistym (e-dowód) a w przypadku,

gdy Oferent takiego podpisu nie posiada, może być skanem wypełnionego i podpisanego formularza

oferty (np. pdf, jpg).

3. KRYTERIA OCENY OFERT:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów o następującej wadze:

1) cena brutto oferty -90 %

2) długość gwarancji -70 %

Ocenie poddane zostaną tylko oferty ważne. Oferty ocenione zostaną w następujący sposób:

Ilość punktów przyznanych ofercie = X1*90+X2

gdzie:

X1 - stosunek najniższej ofertowanej ceny wśród ofert do ceny badanej oferty,

X2 - za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji (ponad wymagane 24 miesiące) ofercie przyznane

zostanie 0,4 pkt., nie więcej jednak niż 10 pkt. Oferta z gwarancją 24 miesiące nie otrzymuje

punktów w tym kryterium.

4. INNE POSTANOWIENIA:

1) O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację,

b) w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono,

c) nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,

d) posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,

e) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

2) W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

3) Uprawnieni do kontaktu z Oferentami sprawy formalne — Beata Adamkiewicz (tel. 797 003 432),

merytorycznie — Piotr Falkenberg (tel. 797 003 252).

4) W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień dot. treści oferty,

spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot

zamówienia oczekiwań Zamawiającego, a także do uzupełnienia oferty lub dokumentów.

5) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny przyjętych

w pkt.3.

6) O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy Oferenci ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Dostawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego

oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, Zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą pośród pozostałych ofert.

7) Oferenci pozostaną związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8) Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

9) Oferent może złożyć jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem i

złożeniem.

10) Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 71 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.



5. OBOWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z RODO:

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 201 6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RaDO, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg. Kontakt
z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 797003242, e-mail: iodepwik.com.pl;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie

niniejszego zamówienia,

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że skorzystanie z tego prawa nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,

f) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 R000,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

2) Do obowiązków Oferenta należy:

a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane

osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio pozyskał,

b) wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba

że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W związku z powyższym w formularzu oferty Oferent składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie

w formularzu ofertowym.

Załączniki:

1. Wzór umowy

2. Formularz oferty
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