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SPECYFT KACJA WARU NKOW ZAMOWT ENIA (SWZ)
w przetargu nieograniczonym

Zamawiaiącv:
E|b|ąskie Przedsiębiorstwo WodociągÓw i Kanalizacji Społka z ograniczoną odpowiedzia|noŚcią

zaprasza do złoienia ofeńy na dostawę przyczepy do ciągnika ro|niczego URsUs 914.

,1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I WARUNKT REALIZACJI ZAMOWIENIA:
1) Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowej, wolnej od wad przyczepy do ciągnika

rolniczego URSUS 914.

Wymagan ia dotyczące Wzy czepy.'

a) Przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześnie1niŻ2021'
b) ŁadownoŚc 8000 kg.

c) Zapotrzebowanie mocy max 80 kM.

d) Wymiary gabarytowe skzyni:
długośc min. 6400 mm,

. szerokośÓ min. 2300 mm,

- wysokoŚĆ buń 500 mm.

e) Przyczepa ma|owana farbą o wysokiej trwałoŚci i odporności na UV lub cynkowana.

0 Trojstronny wywrot skrzyni ładunkowej do tyłu i na boki za pomocą siłownika hydrau|icznego.
g) Trapezowy kształt skzyni ładunkowej o wewnętrznej szer. min' 2100 mm. i dł. min

4200 mm.

h) WysokośĆ od ziemi do podłoza Wzyczepy 1100 mm * 1200 mm.

i) Dysze| homologowany typu ,,V,' z regu|owaną spręzyną podtrzymującą, średnica cięgna
dyszla 35 mm.

j) Buńy boczne wykonane z b|achy stalowej, wzmocnionej o gruboŚci min. 2 mm nie dzielone,

wykonane w formie jednosekcyjnej bez słupka środkovlego, Wyposazone w dodatkowe

wzmocnienie w połowie długoŚci, o wysokoŚĆ 500mm, otwierane w osi dolnej (uchylane do

dołu), ze spręzynowym Wspomaganiem zamykania. Buńy boczne demontowa|ne'

k) Burta ty|na wykonana z blachy stalowej, wzmocnionej o grubości min. 2mm, buńa

o wysokoŚci 500 mm, otwierana w osi do|nej (uchy|ana do dołu)' Buńa ty|na demontowa|na.

l) Przednia Ściana skzyni ładunkowej wykonana z b|achy stalowej wzmocnionej o gruboŚci

min. 2'5 mm, burta o wysokoŚci 500 mm.

m) Podłoga wykonana z b|achy sta|owej wzmocnionej o gruboŚci rąinimum 4 mm, wykonana z
jednego arkusza.

n) Stopnie buńowe i drabinka ułatwiające dostęp do skzyniładunkowej.
o) Zwijana, wzmocniona p|andeka pokryciowa okrywająca skzynię ładunkową, z moz|iwoŚcią

zwijania z gruntu, z uchwytami na buńach.
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p) |nstalacja hydrauIiczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym przed nadmiernym

wychyłem skzyni z przyłączem hydrau|icznym do ciągnika.

q) PrzewÓd przyłączeniowy instalacji oświet|eniowej z wtykiem siedmiostykowym'
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0 lnstalacja oświet|eniowa 12V, ty|ne lampy oŚwiet|eniowe z kratkami zabezpieczającymi
przed uszkodzeniem.

s) |nsta|acja hamu|cowa pneumatyczna jednoobwodowa z przewodem przyłączeniowym.
t) Ręczny hamu|ec postojowy'

u) Trojkątna tablica wyrÓzniająca pojazd wo|nobiezny zamontowana na tylnej burcie, |ampy
obrysowe przednie i ty|ne, urządzenia odb|askowe żołte na bokach buń bocznych' trojkątne
czerwone urządzenia odb|askowe zamontowane na ty|nej części przyczepy.

v) Zawieszenie kÓł resory paraboIiczne.

w) Błotniki koł ty|nych.

x) Pełna dokumentacja rejestrowa (świadectwo homo|ogacji, oŚwiadczenie o danych i

informacjach o pojeŹdzie niezbędnych do Ęestracji i ewidencji pojazdÓw) i/|ub inne
wymagane prawem dokumenty

y) Wyposazenie dodatkowe:

- Koło zapasowe, pełnowymiarowe zamocowane na wieszaku pod ramą przyczepy.
- K|ucz do koł.

- Kliny pod koła 2 szt. zamontowane na wieszakach'
- WąŻ do pompowania kÓł o długości min. 10 m z manometrem i końcÓwką

2) Termin dostawy - do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawa na koszt Dostawcy do Zakładu
ProdukcjiWody przy u| KrÓ|ewieckiej 223w Elb|ągu.

3) Wymagana gwarancja min.24 miesiące od dostawy'
4) Dostawca zobowiązany jest zapewniÓ serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przyczepy. Usługi

świadczone będą w siedzibie ZamawiĄącego |ub w punkcie serwisowym wskazanym przez
Dostawcę od|egłym nie więcej niz 10 km od siedziby Zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszenie nie
moie przekroczyc dwÓch dni roboczych' Koszt przeg|ądÓw w okresie gwarancji okreŚ|iĆ na|ezy
w dołączonym do oferty cenniku przeg|ądow gwarancyjnych.

5) Zapłata _ po dostawie, w terminie 14 dni od otrzymania faktury przezZamawiającego.
6) Z wybranym Dostawcą zawarta zostanie umowa na warunkach okreśłonych w załączonym wzorze

umowy. Wzór umowy nie pod|ega negocjacjom po upływie terminu składania ofert - złozenie ofeńv
w przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem poptanowień umowy przez oferenta.

2. oPlS PMYGoTOWANIA OFERTY. SKŁADANIA oFERT:
1) ofertę na|ezy złoŻyc na formu|azu ofeńy, ktÓrego wzÓr stanowi załącznikdo SWZ.
2) Cena ofeńy musi zawieraÓ wsze|kie koszty związane z wykonaniem zamÓwienia _ Zamawiający nie

przewiduje zadnych dodatkowych płatnoŚci ponad ustaloną w ofercie cenę'
3) ofeńę i dokumenty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (zgodnie z wypisem

zwłaŚciwego rejestru, centra|nej ewidencji i informacji o działa|ności gospodarczej) lub inne,
działĄące na podstawie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez takie osoby. W pzypadku
społki cywilnej ofeńę podpisują Wszyscy wspÓ|nicy Iub osoby upowaznione na podstawie
pełnomocnictwa Iub umowy spÓłki.

4) Pełnomocnictwa, o ktÓrych mowa w ppkt 3, na|ezy złoŻyÓ z ofeńą w orygina|e |ub kopii
poŚwiadczonej pŻez notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogÓ|nego dopuszcza Się
poŚwiadczenie kopii przez osoby upełnomocnione). Jeze|i umocowanie wynika z umowy spÓłki
cywi|nej, to kopię tej umowy na|eży dołączyĆ do oferty (potwierdzoną,,źa zgodnoŚc z oryginałem,,
przez osoby upowainione).

5) Z ofertą na|ezy złoŻyc:

a) Pełnomocnictwo |ub umowę społki cywilnej (eŻe|i są Wymagane zgodnie z ppkt 3 i 4).
b) Kańę kata|ogową przyczepy

c) Cennik pzeg|ądÓw gwarancyjnych.

6) ofertę Ął nieprze1rzystym, zamkniętym opakowaniu, opatrzonym nazwą i adresem oferenta i
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dodatkowo oznakowanym ,,przyczepa do ciągnika - oferta'', na|ezy dostarczyÓ do Działu obs,lugi
K|ienta ZamawiĄącego (Zamawiający nie bierze odpowiedziałnoŚci za złe skierowanie przesyłki ijej
pzedterminowe otwarcie w przypadku niedokonania za|ecanego oznakowania). ofeńę mozna złoŻyć
elektronicznie na adres e-mail: przetargi@epwik,com.pl.

7) Termin składania ofeń upływa dnia 29.04.2022 r. o godz. 10:00. ofeńy złoŻone po tym terminie nie
będą rozpatrywane. odczytanie cen ofeń nastąpi o godz. 10:10 w pok' Nr 24'

Uwaga:
1) ofeńa i dokumenty składane e|ektronicznie muszą zostac podpisane w jeden ze sposobÓw ponizej:

a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
b) podpisem zaufanym (profilem zaufanym), lub
c) podpisem osobistym (e-dowÓd)"

2) P|ik zawierający ofeńę można zabezpieczyÓ hasłem. Hasło do p|iku na|eŻy dostarczyć
Zamawia1ącemu przed otwarciem ofert, w sposÓb jak d|a ofeńy (pkt 2.6).

3) opatrzenie podpisem pliku zawierającego skompresowane dane jest rÓwnoznaczne z podpisaniem
wszystkich dokumentÓw zawańych w tym p|iku.

3. KRYTERIA OGENY OFERT:
WybÓr ofeńy dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteriow o następującej wadze:
1) cena brutto ofeńy -90 %

2) długość gwarancji -10 %

ofeńy ocenione zostaną w następujący sposÓb:
||oŚc punktÓW przyznanych ofercie = Xr"90+Xz
gdzie:

Xr - stosunek najnizszej ofeńowanej ceny wŚrod ofert do ceny badanej ofeńy'
Xz- z2 kazdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji (ponad Wymagane 24 miesiące) ofercie przyznane
zostanie 0'4 pkt., nie więcej jednak niz 10 pkt' ofeńa z gwarancją 24 miesiące nie otrzymuje
punktow w tym kryterium.

4. INNE POSTANOWIENIA:
1) o zamowienie mogą ubiegaĆ się oferenci, ktorzy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejjego reaIizację,
b) w stosunku do ktorych nie otwańo likwidacji |ub ktorych upadłoŚci nie ogłoszono,
c) nie za|egają ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz z podatkami,
d) posiadają niezbędną wiedzę oraz doŚwiadczenie,
e) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdo|nymi do wykonania zamÓwienia
W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub pocztą e|ektroniczną'
Uprawnieni do kontaktu z oferentami są: sprawy formałne - Beata Adamkiewicz (te|.797 oo3 432),
merytorycznie - Piotr Falkenberg (tel. 797 003 252).

W toku badania ofeń Zamawiający moze wezwaĆ oferentÓw do złozenia wyjaŚnień dot' treŚci oferty,
spełnienia przez oferenta warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez przedmiot
zamÓwienia oczekiwań ZamawiĄącego, a takŻe do uzupełnienia oferty, oświadczeń, pełnomocnictw
|ub innych dokumentÓw. ZamawiĄący moze ograniczyĆ wezwanie do oferentÓw, ktorych ofeńy będą
ocenione najwyzej.
ZamawiĄący odrzuci ofeńy niezgodne z SWZ, w tym w szczegÓ|ności, gdy pzedmiot i warunki
realizacji zamowienia nie odpowiadają określonym W SWZ, gdy ofeńy są niekomp|etne, złoione po
terminie składania ofert, złoŻone przez oferentÓw niespełniających warunkÓw udziału
w postępowaniu itp.

2)

3)

4)

5)

6) ZamawiĄący wybierze ofertę najkozystniejszą z punktu widzenia kryteriÓw oceny przyjętych
w pkt.3. Zamawiający zastzega sobie prawo dodatkowego negocjowania ceny
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/ 7) o wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy oferenci ubiegający się o zamówienie.
Wybranemu Dostawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. JeŻe|i oferent, ktorego

ofeńa zostanie wybrana uchy|i się od zawarcia umowy w terminie Wyznaczonym, Zamawiający moie
wybraĆ ofertę najkozystniejszą poŚrod pozostałych ofert'

8) oferenci pozostaną związani ofeńą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9) ZamawiĄący n ie dopus zcza of ert. wariantowych.

10) oferent moŻe złoŻycjedną ofertę.

1 1 ) oferent ponosi wsze|kie koszty przygotowania i złoŻenia ofeńy'
12) Do zamowienia nie stosuje się przepisÓw ustawy z dnia 1'l wrzeŚnia 2019 r. Prawo zamÓwień

publicznych (Dz. U. poz.2A21 r. poz. 1129 ze zm.).

13) ZamawiĄący zastrzega sobie prawo uniewaznienia postępowania bez podania przyczyn'

5. OBOWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKAJACY Z RODO:
RoDo - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwlązku z przebt,tarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95l46^/t/E (ogo|ne rozporządzenie

o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 204.05.20'16, str. 1).

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RoDo' Zamawiający informuje, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E|b|ąskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i

Kana|izacji Społka z ograniczoną odpowiedzia|nością, u|. Rawska 2-4, 82-300 E|b|ąg' Kontakt

z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 797003242, e-mail iod@epwik.com.pl,

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ce|u związanym z postępowaniem o udzie|enie
niniejszego zamÓwien ia,

.c) odbiorcami PanilPana danych osobowych będą osoby/podmioty, ktÓrym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowan ia,

d) PanilPana dane osobowe pzechowpane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych PanilPana dotyczących oraz prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeŻeniem, ie skozystanie z tego prawa nie
moze skutkowac zmianą wyniku postępowania o udzie|enie niniejszego zamÓwienia,

0 nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z ań. 17 ust. 3 |it. b' d |ub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktÓrym mowa w ań. 20 RoDo,
- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

2) Do obowiązkow oferenta na|eŻy..

a) obowiązek informacyjny przewidziany w ań. 13 RoDo względem osÓb fizycznych, ktÓrych dane
osobowe dotyczą i od ktorych dane te oferent bezpośrednio pozyska.ł,

b) wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art'' 14 RoDo wzg|ędem osob

fizycznych, ktÓrych dane przekazuje Zamawiającemu i ktorych dane poŚrednio pozyskał, chyba

Że ma zastosowanie co najmniej jedno zwyłączeń, o ktorych mowa w ań. 14 ust. 5 RoDo.
W związku z powyŻszym w formulazu ofeńy oferent składa (o i|e dotyczy) stosowne oŚwiadczenie
w formularzu ofertowvm.

Załączn|ki:.

1, Wzor umowy

2. Formu|arz ofeńy
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