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I. ZAMAWIAJĄCY – (Art. 36 ust. 1 pkt 1)
Zamawiającym jest:
BIOM Sp. z o.o.
Adres:
Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły
Adres do korespondencji:
Zabiele 37, 19-124 Jaświły

Godziny pracy (poniedziałek – piątek): 07:00 – 15:00
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.biom-recykling.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – (Art. 36 ust. 1 pkt 2, Art. 24aa)
1. Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – (Art. 36 ust. 1 pkt 3)
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1 Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
wagi, ( Zamawiający posiada: Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, mapa
do celów projektowych po stronie Wykonawcy), uzyskanie decyzji na rozbiórkę istniejącej wagi, na
działce o nr geod. 144 na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce ul. Białostocka
22, gm. Grajewo.
1.2 Dostawa i montaż z uruchomieniem fabrycznie wytworzonego nowego urządzenia,
umieszczonego w miejscu istniejącej wagi na terenie Zakładu. Waga wyniesiona ponad poziom drogi,
na prefabrykowanych fundamentach lub żelbetowych wylewanych na miejscu, o nośności 60 t, z
pełnym

prefabrykowanym

żelbetowym

bądź

stalowo-betonowym

pomostem,

barierkami,

wyposażona w najazdy żelbetowe wylewane na miejscu.
2. Waga musi posiadać wskazane poniżej parametry:
2.1 nośność – min 60 t;
2.2 wymiary – min 18 x 3 m;
2.3 całkowita długość wraz z najazdami do 25 m;
2.4 działka legalizacyjna - max 20 kg;
2.5

wyniesiona ponad poziom drogi, na prefabrykowanych fundamentach lub żelbetowych
wylewanych na miejscu, najazdy żelbetowe wylewane na miejscu;

2.6 pełny, prefabrykowany, żelbetowy bądź stalowo-betonowy pomost;
2.7 wyposażona w barierki;
2.8 ilość czujników – min 8 szt.;
2.9 miernik wagowy z wyświetlaczem zewnętrznym odpornym na działanie niskich i wysokich
temperatur oraz promieni UV;

2.10 komputer - laptop min 17” z zainstalowanym systemem operacyjnym
wyposażony w interfejs umożliwiający podłączenie miernika wagowego;
2.11 sygnalizacja sterowania ruchem pojazdów przy wjeździe i zjeździe z wagi;
2.12 instalacja zasilana prądem 230V, wyposażona w awaryjne zasilanie UPS (dla wagi wraz z
oprzyrządowaniem);
2.13 próg zwalniający przed wagą, wymuszający ograniczenie prędkości wjazdowej pojazdów
ciężarowych na wagę;
2.14

elementy metalowe zabezpieczone powłoką malarską przed oddziaływaniem warunków

atmosferycznych;
2.15 oprogramowanie rejestrujące, umożliwiające ewidencję odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami

regulującymi

gospodarkę

odpadami,

kompatybilne

z

posiadanym

przez

Zamawiającego oprogramowaniem firmy DARSOFT „Ewidencja odpadów”, z licencją min na
dwa stanowiska;
2.16 drukarka laserowa, z możliwością druku w kolorze i pracy w sieci Wi-Fi, szybkość drukowania w
czerni co najmniej 15 stron/min.
3. W ofercie należy dodatkowo uwzględnić wykonanie prac związanych z kompleksową realizacją
zamówienia tzn.:
3.1 demontaż i przeniesienie (bez uruchomienia) istniejącej wagi wraz z jej prefabrykowanymi
fundamentami i najazdami w miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie Zakładu );
3.2

demontaż istniejącej nawierzchni, wykonanie robót ziemnych, fundamentów i najazdów, w
miejscu obecnie eksploatowanego urządzenia, dostarczenie i montaż wagi zgodnie ze sztuką
inżynierską (Wykonawca zapewni kierownika budowy, obsługę geodezyjną, personel, sprzęt i
materiały do wykonania robót, okablowanie i legalizację);

3.3 wykonanie przebudowy bądź zabezpieczenia instalacji w przypadku kolizji z posadowieniem wagi;
3.3 odtworzenie konstrukcji drogi z uzupełnieniem nawierzchni w obrębie prowadzonych robót,
dostosowanie do najazdów;
3.4 uporządkowanie terenu, na którym realizowane były powyższe czynności;
3.5 przeprowadzenie szkolenia pracowników;
3.6 dostarczenie dokumentacji powykonawczej: dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia
na użytkowanie (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza), świadectwa jakości i
bezpieczeństwa, gwarancji producenta oraz dokumenty licencyjne;
3.7 montaż wyświetlacza zewnętrznego na zewnątrz budynku w miejscu widocznym dla kierowcy;
4.

Charakterystyka istniejącej wagi najazdowej:

4.1 Typ SCALEX 1700, 12 metrowa o dł. całkowitej z najazdami ok. 24 m. Fundamenty i najazdy
prefabrykowane. Waga umiejscowiona w ciągu drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki
betonowej typu HOLLAND gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie z
betonu B-10 gr.20 cm, grunt piaszczysty. Spadki: podłuży około 1,5% i poprzeczny około 3%;
4.2 Wyniesiona ponad poziom drogi ,wysokość na jaką wjeżdżają pojazdy to ok. 70 cm; wysokość
tensometrów nad poziomem drogi ok. 15 cm;

4.3 Odwodnienie wagi powierzchniowe;
4.4 W odległości kilku metrów od wagi znajduje się budynek administracyjny z pomieszczeniem
wagowym. Do budynku doprowadzony jest (pod drogą) przepust na głębokości ok 1 m z
okablowaniem energetycznym, kabel telefoniczny, światłowód oraz instalacja wodociągowa.
W załączeniu dokumentacja fotograficzna istniejącej wagi.
5.

Przedmiot

zamówienie

obejmuje

również

zapewnienie

licencji

producenta

na

oprogramowanie zainstalowane w dostarczanych urządzeniach.
6. Utrzymanie ruchu i przestoje w pracy na terenie zakładu
Wymiana wagi wraz z dostosowaniem najazdów będzie prowadzona na terenie
funkcjonującego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Koszarówka ul. Białostocka 22,
19–200 Grajewo. Dostawca będzie współpracował z Zamawiającym i personelem eksploatacyjnym
ZZO Koszarówka, tak aby zapewnić w czasie trwania robót dostęp do wszystkich obiektów. W zakresie
obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z odpowiednim wyprzedzeniem swojego programu i
metod pracy na poszczególnych etapach z personelem eksploatacyjnym ZZO przy udziale
Zamawiającego. Wszelkie chwilowe przestoje w pracy ZZO, w tym brak możliwości korzystania z drogi
bądź mediów muszą być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym, z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Rozbiórka bądź usuwanie istniejących urządzeń, elementów lub instalacji, będących
w eksploatacji jest niedopuszczalna. Akceptacji Zamawiającego podlegają także roboty trwałe i
tymczasowe, które będą miały wpływ na normalny tryb pracy zakładu. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia
przez Dostawcę części istniejących urządzeń lub instalacji, które mogą na danym etapie wykonywania
prac działać, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia takiego uszkodzenia. Jeżeli
Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciągu 24 godzin, Zamawiający obciąży kosztami takiej
naprawy Wykonawcę.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamównia udzielił co
najmniej 2-letniej gwarancji.

7. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówieo (CPV): 42 92 30 002
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Wykonawca może powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcy. – art. 36a ust. 1 Pzp
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyd podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (załącznik nr 2
SIWZ). – art. 36b ust.1 Pzp
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - (Art. 36 ust. 1 pkt 4)
Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

V. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA w Art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp - (Art. 36 ust. 2 pkt 3)

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówieo, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

VI. OFERTY WARIANTOWE / AUKCJA ELEKTRONICZNA - (Art. 36 ust. 2 pkt 4 i 7)
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU- (Art. 36 ust. 1 pkt 5)

1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca, Którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie przedstawid wykaz
wykonanych dostaw urządzeo, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, W TYM PODSTAWY OKREŚLONE w art. 24 ust. 5 (Art. 36 ust. 1 pkt 5a)

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegad wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1ustawy Pzp.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców
samodzielnie musi wykazad brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w szczególności dotyczących firm oraz adresów wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp.
4. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, podlegają wykluczeniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt 16-20
ustawy Pzp, może przedstawid dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania rzetelności, w szczególności udowodnid naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośduczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Zdania pierwszego niniejszego ustępu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

7. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu mają spełniad wymagania określone w ustawie Pzp i w przepisach Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126).
IX.

WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA - (Art. 36 ust. pkt 6) a także
WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO.
IX.A

1. Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowid będą wstępne potwierdzenie,
że wykonawca:
1)
nie podlega wykluczeniu
2)
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy złożyd zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ.
3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy złożyd zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie
braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia .
IX.B
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert):
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyd
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione
w ust. 1 składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
3. W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, zostanie wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonania dostawy
co najmniej 1 wagi samochodowej najazdowej odpowiadającej swoim rodzajem wadze będącej

przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości minimalnej 60 000,00 zł z podaniem ich wartości,
przedmiotu dostawy, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te
dostawy zostały wykonane należycie.

X.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI - (Art. 36 ust. 1 pkt 7)

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują w języku polskim.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywad pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz oświadczeo i
dokumentów wymienionych w niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę
pisemną.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny
byd składane na adres:
BIOM Sp. z o.o.
Dolistowo Stare I 144 ; 19-124 Jaświły
adres do korespondencji: Zabiele 37; 19-124 Jaświły

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny byd kierowane na adres: biom-recykling@tlen.pl , a faksem na nr (85) 716 17 55.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Mirosław Bałakier – Prezes Zarządu BIOM Sp. z o.o. tel. 85 716 17 55
7. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej
bezpośredniej lub telefonicznie.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - (Art. 36 ust. 1 pkt 8)

1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - (Art. 36 ust. 1 pkt 9)

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu
składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY- (Art. 36 ust. 1 pkt 10)
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia
oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać
wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa.
6. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ (w oryginale);
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX, podrozdziale IX.A ust. 1 pkt 1, o braku podstaw
wykluczenia, - załącznik nr 3 SIWZ (w oryginale);
3) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX, podrozdziale IX.A ust. 1 pkt 2, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 5 do SIWZ (w oryginale);
4) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania w imieniu
wykonawcy - jeżeli zostało udzielone.
7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. 2016, poz.1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
składane są w oryginale.
8. Dokumenty, o których mowa w ww rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust.7,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem.
9. Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie, które każdego z nich dotyczą.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie,
ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
11. Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za wykonanie umowy - art.
141 ustawy Pzp,
12. Ofertę, zawierającą wymagane dokumenty i oświadczenia, należy złożyć w zamkniętej kopercie
/opakowaniu/ do Zamawiającego na adres:

BIOM Sp. z o.o.
Dolistowo Stare I 144 ; 19-124 Jaświły
adres do korespondencji:

Biuro Zarządu: Zabiele 37
19-124 Jaświły
oraz opisad:
„ Oferta dot. przetargu na Dostawę i montaż wagi samochodowej najazdowej
o nośności 60t na potrzeby ZZO Koszarówka
NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu składania ofert.
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją
wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty musi być złożona według
takich samych zasad jak oferta a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA
OFERTY”.
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (Art. 36 ust. 1 pkt 11)

1. Miejsce i termin składania ofert
1) Oferty należy składad:

BIOM Sp. z o.o.
Biuro Zarządu: Zabiele 37
19-124 Jaświły
oraz opisad:
„ Oferta dot. przetargu na Dostawę i montaż wagi samochodowej najazdowej
o nośności 60t na potrzeby ZZO Koszarówka

2) Termin składania ofert: do dnia 14.03.2017 r. do godz. 10:00
3)
4)

Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzieo i godzina jej otrzymania przez Zamawiającego.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert odbędzie się w budynku biura Zarządu BIOM Sp. z o.o., Zabiele 37, 19-124 Jaświły.
2) Termin otwarcia ofert:

dnia 14.03.2017 r. godz. 10:10

3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
4) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do Zamawiającego.

5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – w zakresie jakim dotyczy.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – w
zakresie jakim dotyczy.

UWAGA
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.biom-recykling.pl informacji,
o której mowa w ust. 3 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY (Art. 36 ust. 1 pkt 12)
1. Cena ofertowa – cena, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie
z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, za właściwą
uznaje się cenę podaną liczbowo.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
6. Ceny jednostkowe złożone w ofercie nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
7. Wartością brutto umowy będzie kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

XVI. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH (Art. 36 ust. 2 pkt 6)
Zamawiający nie przewiduje rozliczeo w walutach obcych.
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (Art. 36 ust. 1 pkt 13)
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

1) Cena – znaczenie kryterium – 60 %
2) Gwarancja – znaczenie kryterium -40%.
2. Sposób oceny oferty:

1) Cena:

Punkty w tym kryterium obliczone zostaną według wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilośd uzyskanych punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto badanej oferty

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku, maksymalna liczba punktów jaką
można uzyskad – 60.

2) G – gwarancja - znaczenie 40%
Termin gwarancji na dostarczoną wagę samochodową proszę podać w latach. Minimalny termin
gwarancji to 2 lata od daty dostawy potwierdzonej końcowym protokołem odbioru.
 2 lata od odbioru dostawy – 0 punktów;
 3 lata od odbioru dostawy – 20 punktów;
 5 lat i więcej od dostawy – 40 punktów.
Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca nie wskaże jednoznacznie, jaki termin gwarancji oferuje, Zamawiający w
kryterium „Gwarancja” za ten element nie przyzna punktów.
Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczonych
zgodnie z poniższym wzorem C+G = końcowa ocena oferty.

a) Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:

Przyznane punkty zostaną podstawione do wzoru wskazanego powyżej, co da ogólną liczbę punktów
danej oferty w tym kryterium.

3. Suma punktów za oba kryteria stanowid będzie ogólną liczbę punktów jaką uzyskała oferta danego
Wykonawcy.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY (Art. 36 ust. 1 pkt 14)
1. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
niezbędne do wpisania do treści umowy np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą
reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, dane kontaktowe, nr rachunku, itp.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Umowa będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu:
1) została złożona tylko jedna oferta
lub
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art.
180 ust. 2 ustawy Pzp, lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (Art. 36 ust. 1
pkt 15)
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH (Art. 36 ust. 1 pkt 16)

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do
zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
3. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, określad żądanie oraz
wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznad się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowieo specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówieo Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd wiadomośd
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.

