Gdańsk, dnia 02.06.2021 r.
Nr postępowania zakupowego: PE-531-0025.21

WARUNKI ZAMÓWIENIA
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje o wszczęciu
postepowania zakupowego prowadzonego w celu udzielenia opisanego poniżej zamówienia.
1.

Zamawiający.
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk
KRS: 0000039372, REGON: 192547620, NIP: 583-27-54-002
dalej zwany „PPM-T”
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o.
ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław
KRS: 0000028640, REGON: 932662047, NIP: 899-24-18-059
dalej zwany „DOLKOM”
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o.
ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków
KRS: 0000041818, REGON: 356308570, NIP: 679-26-93-162
dalej zwany „PNUIK”
zwani dalej łącznie „Zamawiającym” lub „Zamawiającymi”.
Postępowanie prowadzone jest przez PPM-T na rzecz trzech Zamawiających. Po wyborze
najkorzystniejszej oferty, umowy zakupowe z wybranym Wykonawcą na realizację zamówienia zostaną
zawarte niezależnie przez: PPM-T (w zakresie Zadania nr 1); DOLKOM (w zakresie Zadania nr 2); PNUIK
(w zakresie zadania nr 3).

2.

Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na zasadach określonych
w „Regulaminie udzielania zamówień przez Pomorskie Przedsiębiorstwo MechanicznoTorowe sp. z o.o.” przyjętym uchwałą nr 80 Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2018 r. (dalej „Regulamin”).
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk oraz na stronie internetowej:
http://ppmt.pl/do-pobrania/

3.

Opis przedmiotu zamówienia.
Warunki szczególne:
3.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania, które w całości zrealizowane zostaną przez jednego
Wykonawcę:
3.1.1. Zadanie nr 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej nowej maszyny budowlanej – palownicy
dwudrogowej gąsienicowo-szynowej. Warunki szczególne opisu przedmiotu zamówienia
palownicy nr 1 zostały określone w załączniku nr 1a, 1b, 1c do Warunków Zamówienia –
dostawa dla PPM-T.
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3.1.2.

Zadanie nr 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej nowej maszyny budowlanej – palownicy
dwudrogowej gąsienicowo-szynowej. Warunki szczególne opisu przedmiotu zamówienia
palownicy nr 2 zostały określone w załączniku nr 2a, 2b do Warunków Zamówienia – dostawa
dla DOLKOM.

3.1.3.

Zadanie nr 3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej nowej maszyny budowlanej – palownicy
dwudrogowej gąsienicowo-szynowej. Warunki szczególne opisu przedmiotu zamówienia
palownicy nr 3 zostały określone w załączniku nr 3a, 3b do Warunków Zamówienia – dostawa
dla PNUIK.

Wskazane powyżej maszyny zwane są dalej „PALOWNICAMI”.
Warunki ogólne dla wszystkich palownic:
3.2.

Wraz z każdą palownicą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
a)

Zezwolenie, o którym mowa w art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.), w tym uwzględniające
zabudowę radiotelefonu VHF/GSM-R z uwzględnieniem:
- dla palownicy nr 1 zapisów w pkt 1.5 załącznika nr 1a do Warunków Zamówienia,
- dla palownicy nr 2 zapisów w pkt 1.7 załącznika nr 2a do Warunków Zamówienia,
- dla palownicy nr 3 zapisów w pkt 1.5 załącznika nr 3a do Warunków Zamówienia.

b)

dokumentację techniczno-ruchową palownicy, podzespołów oraz pozostałego wyposażenia,
zawierającą w szczególności:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

instrukcję obsługi,
rysunki poglądowe,
wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa obsługi,
wytyczne dotyczące utrzymania i konserwacji,
określenie przeznaczenia pojazdu,
dane techniczne,
opis budowy i zasady działania,
opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienie parametrów,
opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania,
katalog części zamiennych łącznie ze schematami instalacji elektrycznej, pneumatycznej i
hydraulicznej,
− instrukcję konserwacji maszyny,
− instrukcję stanowiskową bhp.
c)

warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWiO),

d)

zestawienie tabelaryczne kosztów (netto) wykonania poszczególnych czynności utrzymania
palownicy, wynikających z cyklu przeglądowo – naprawczego wskazanego w dokumentacji
systemu utrzymania (DSU), o której mowa w pkt. f poniżej.
Uwaga: do zestawienia powinny zostać załączone karty technologiczne uwzględniające
wymagane nakłady dla poszczególnych pozycji cyklu przeglądowo – naprawczego wskazanego
w DSU.

e)

inną dokumentację wymaganą dla tego rodzaju urządzeń (certyfikaty, atesty),

f)

Dokumentację Systemu Utrzymania („DSU”) spełniającą wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych
warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, (tj. Dz.U.2016.226 z późniejszymi
zmianami); DSU powinna być dostarczona w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji
elektronicznej na nośniku danych w formatach PDF i DOC (wersja edytowalna).
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Uwaga: Dokumentacja powinna uwzględniać radiotelefon (VHF/GSM-R), w funkcjonalności
opisanej w niniejszych warunkach zamówienia. W przypadku braku uwzględnienia w DSU
radiotelefonu VHF/GSM-R, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia nowej DSU
uwzględniającej przedmiotowe radiotelefony, w terminie do 30 dni od daty uzyskania
Zezwolenia, o którym mowa w pkt. 3.2a.
Dokumentacja, o której mowa w lit. a-f powyżej, powinna zostać dostarczona w wersji papierowej i
w wersji elektronicznej oraz winna być sporządzona przez producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela w języku państwa producenta oraz przetłumaczona na język polski (w tym jeżeli
będzie zachodzić potrzeba, także przez tłumacza przysięgłego).
3.3.

Wykonawca winien przeprowadzić szkolenia dla obsługi operatorskiej i serwisowej Zamawiającego.
Szkolenia obsługi operatorskiej i serwisowej Zamawiającego powinny zostać przeprowadzone w
języku polskim i dotyczyć obsługi, utrzymania i serwisowania palownicy wraz z zainstalowanym
osprzętem w zakresie niezbędnym do opanowania przez personel Zamawiającego umiejętności
samodzielnej obsługi, utrzymania i serwisowania palownicy.

3.4.

Minimalny zakres szkoleń, jakie zobowiązany będzie zrealizować Wykonawca dla każdej palownicy,
jest następujący:
a)

szkolenia przeprowadzone w zakładzie Wykonawcy lub producenta palownicy w okresie
pomiędzy zawarciem umowy na realizację zamówienia a dostawą palownicy:
− szkolenie co najmniej 3 osób z obsługi operatorskiej Zamawiającego, dla każdej z tych osób
w wymiarze co najmniej 2 dni roboczych (po 8 godz. dziennie),
− szkolenie co najmniej 2 osób z obsługi serwisowej Zamawiającego, dla każdej z tych osób w
wymiarze co najmniej 2 dni roboczych (po 8 godz. dziennie),

b)

szkolenia przeprowadzone w zakładzie Zamawiającego lub w innym miejscu przez niego
wskazanym w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w terminie 10
dni od dnia dostarczenia palownicy Zamawiającemu:
− szkolenie co najmniej 3 osób z obsługi operatorskiej Zamawiającego, dla każdej z tych osób
w wymiarze co najmniej 2 dni roboczych (po 8 godz. dziennie),
− szkolenie co najmniej 2 osób z obsługi serwisowej Zamawiającego, w łącznym wymiarze co
najmniej 2 dni roboczych.

3.5.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt personelowi Zamawiającego
zakwaterowania i wyżywienia, tłumacza (o ile będzie konieczny) oraz transportu na miejscu, przez
okres trwania szkoleń realizowanych w zakładzie Wykonawcy lub producenta palownicy.

3.6.

Zakres szkolenia powinien umożliwić osobom szkolonym nabycie umiejętności obsługi palownicy
dwudrogowej oraz sprawnego montażu i pracy zakupionym osprzętem roboczym a także obsługi
serwisu i usuwania usterek.

3.7.

Wykonawca opracuje program szkolenia w części teoretycznej oraz praktycznej i przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

3.8.

Szkolenie będzie zakończone wydaniem przez Wykonawcę zaświadczeń – certyfikatów
potwierdzających odbycie i ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym. Termin szkolenia
Wykonawca uzgodni bezpośrednio z Zamawiającym.

3.9.

Wykonawca w ofercie przedstawi listę odpowiednio wymaganego oprzyrządowania palownicy,
możliwego do zabudowania (współpracy) z palownicą, części szybko zużywających się, narzędzi
wraz z ich cenami jednostkowymi dla każdej pozycji osobno, określonych w załączniku nr 1b, 2b,
3b oraz 1c do niniejszych warunków zamówienia.

3.10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na palowicę na okres co najmniej 24 miesiące
od daty odbioru palownicy, przy czym Wykonawca może zadeklarować wydłużenie okresu
gwarancji jakości.
3.11. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na własny koszt wszelkich
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usterek i awarii palownicy. Wykonawca nie będzie zobowiązany do usuwania na własny koszt
usterek powstałych na skutek eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi.
3.12. Czas przystąpienia do naprawy nie może przekraczać 24 godz. od chwili zgłoszenia a jej wykonanie
winno nastąpić bez nieuzasadnionej zwłoki.
3.13. W przypadku gdy termin naprawy palownicy przekraczać będzie 7 dni roboczych, Zamawiający
uprawniony będzie do wynajęcia maszyny zastępczej na okres do dnia zakończenia naprawy
palownicy – na koszt Wykonawcy.
3.14. Wykonanie naprawy winno nastąpić w miejscu użytkowania palownicy przez Zamawiającego. W
przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania palownicy, Wykonawca
poniesie koszt jej transportu do miejsca wykonania naprawy i ponowny transport do miejsca
użytkowania palownicy.
3.15. Okres rękojmi za wady palownicy wynosi co najmniej 24 miesiące, przy czym Wykonawca może
zadeklarować wydłużenie okresu rękojmi.
3.16. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy wynikające z DTR zostaną wykonane staraniem i na koszt
Wykonawcy wraz kompletnym transportem jeżeli będzie wymagany.
3.17. Zamawiający przewiduje finansowanie realizacji Zamówienia, w następujących modelach płatności:
a)

b)

zadanie nr 1:
a.

płatność 75% ceny po dostawie palownicy Zamawiającemu płatna w terminie do 14 dni,
10% ceny po dostawie wyposażenia dla technologii CFA oraz 15% po dostarczeniu
zezwolenia, o którym mowa w pkt 3.2a, uwzględniającego radiotelefon VHF/GSM-R
(preferowany model płatności),

b.

płatność zaliczki w wysokości nie wyższej niż 30% ceny po podpisaniu umowy na
realizację przedmiotu zamówienia, 45% ceny po dostawie palownicy, 10% ceny po
dostawie wyposażenia dla technologii CFA oraz 15% ceny po dostarczeniu zezwolenia, o
którym mowa w pkt 3.2a, uwzględniającego radiotelefon VHF/GSM-R,

zadanie nr 2 i 3:
a.

płatność 85% ceny po dostawie palownicy Zamawiającemu płatna w terminie do 14 dni
oraz 15% po dostarczeniu zezwolenia, o którym mowa w pkt 3.2a, uwzględniającego
radiotelefon VHF/GSM-R (preferowany model płatności),

b.

płatność zaliczki w wysokości nie wyższej niż 30% ceny po podpisaniu umowy na
realizację przedmiotu zamówienia, 55% ceny po dostawie palownicy oraz 15% ceny po
dostarczeniu zezwolenia, o którym mowa w pkt 3.2a, uwzględniającego radiotelefon
VHF/GSM-R.

Uwaga: Szczegóły dotyczące płatności za palownice, części zamienne szybko zużywające się,
narzędzia, oprzyrządowanie oraz dopuszczenie, są doprecyzowane w projekcie umowy stanowiącej
załącznik nr 6 do niniejszych Warunków Zamówienia.
Wypłata zaliczki oraz płatności przejściowych, w każdym z powyższych modeli uzależniona będzie
od uprzedniego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, której treść i podmiot ją wystawiający zostaną uprzednio
uzgodnione z Zamawiającym. Treść gwarancji winna umożliwiać przeniesienie wynikających z niej
praw na podmiot finansujący realizację Zamówienia.
4.

Udzielenie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (obejmujących wyłącznie niektóre z zadań).
Oferta Wykonawcy winna obejmować wszystkie zadania wskazane w pkt 3.
Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia w całości lub w części – w zakresie wybranego lub
wybranych zadań.
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5.

Termin wykonania zamówienia.
5.1.

5.2.

6.

Zamówienie winno zostać zrealizowane najpóźniej:
a)

zadanie nr 1 – dostawa dla PPM-T: miejsce dostawy ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, w
terminie do dnia 17 grudnia 2021r.,

b)

zadanie nr 2 – dostawa dla DOLKOM: miejsce dostawy ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław, w
terminie do dnia 20 stycznia 2023r.,

c)

zadanie nr 3 – dostawa dla PNUIK: miejsce dostawy ul. Półłanki 1, 30-858 Kraków, w
terminie do dnia 30 kwietnia 2022r.

Dostarczenie zezwolenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/797, z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii
Europejskiej, winno nastąpić w terminie określonym w pkt 3.2.

Prawo opcji.
Zamówienie nie obejmuje prawa opcji.

7.

Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.
7.1

7.2

8.

W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a)

posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z realizacją
zamówienia, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów,

b)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia,

c)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe,
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w
szczególności dostarczyli co najmniej 2 szt. palownic dwudrogowych w okresie 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest
krótszy – w tym okresie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym zostanie dokonana na zasadzie
formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty
i oświadczenia, wskazane w pkt 8 poniżej.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.
8.1.

8.2.

Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych warunków
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1)

aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert lub upływem terminu negocjacji, jeżeli przepisy nakładają obowiązek
ich posiadania,

2)

oświadczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym podpisanego przez
osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do
niniejszych warunków zamówienia,

3)

pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy,
jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika
z wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)

składa odpis albo informację z odpowiedniego rejestru albo ewidencji, a w przypadku braku
takiego rejestru albo ewidencji, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
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sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
2)

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa pkt 1 i pkt 2 lit. b powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 1 i 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8.3.

9.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz
potwierdzenia, że oferta nie podlega odrzuceniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące
dokumenty:
1)

zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu, potwierdzającego
okoliczność uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty
zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub upływem
terminu negocjacji,

2)

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego okoliczność
uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub upływem terminu
negocjacji,

3)

wykazu dostaw 2 szt. palownic dwudrogowych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy.

Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), po 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100) na każde zadanie.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
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2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony
w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o numerze 72 1600 1303 0004 1001 2230 5001. W tytule przelewu
należy wskazać „wadium w postępowaniu zakupowym nr PE-531-0025.21”.
Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym treści dokumentu poręczenia lub gwarancji i podmiotu, który je
wystawi.
10. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym.
W toku postępowania zakupowego wszystkie dokumenty, z wyjątkiem ofert, są przekazywane
Zamawiającemu przez Wykonawców w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres email: k.chmielowski@ppmt.pl oraz energetyka@ppmt.pl
12. Opis sposobu przygotowania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych warunków
zamówienia. Do oferty winny zostać załączone wszystkie dokumenty wskazane w pkt 8 powyżej.
Wszystkie dokumenty w postępowaniu zakupowym są składane przez Wykonawcę w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami winny zostać kolejno
ponumerowane.
Wszystkie strony oferty ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami, a także miejsca, w których
Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami winna zostać zbroszurowana. Oferta winna
znajdować się w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację „oferta w postępowaniu zakupowym nr PE531-0025.21; termin składania ofert: 11 czerwiec 2021 r.” oraz opatrzonej adresem Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty w formie pisemnej winny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego: ul. Sandomierska 19, 80-051
Gdańsk (Biuro Zarządu - sekretariat) w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 10:00.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
W ofercie Wykonawca winien przedstawić całkowitą cenę palownic z wyszczególnionymi składnikami:
14.1. zadanie nr 1:
• cena jednostkowa netto (za jedną palownicę dwudrogową),
• cena jednostkowa brutto (za jedną palownicę dwudrogową),
• cena netto palownicy bez zezwolenia, narzędzi, części szybko zużywających, oprzyrządowania
wymaganego przez Zamawiającego,
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• cena netto zezwolenia, o którym mowa w pkt 3.2a,
• cena poszczególnych narzędzi oraz części szybko zużywających się wymaganych przez
Zamawiającego,
• ceny poszczególnych składników oprzyrządowania wymaganego przez Zamawiającego.
14.2. zadanie nr 2 i 3:
• cena jednostkowa netto (za jedną palownicę dwudrogową),
• cena jednostkowa brutto (za jedną palownicę dwudrogową),
• cena netto palownicy odpowiednio bez zezwolenia, narzędzi, części szybko zużywających
wymaganych przez Zamawiającego,
• cena netto zezwolenia, o którym mowa w pkt 3.2a,
• cena odpowiednio poszczególnych części szybko zużywających się oraz narzędzi wymaganych
przez Zamawiającego.
15. Kryteria oceny ofert.
Oferty dla każdej palownicy oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez
Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich znaczenia:
L.p.
OPIS KRYTERIÓW OCENY
1. Cena
2. Energia udaru młota hydraulicznego
3. Okres gwarancji

ZNACZENIE [%]
68
20
12

PUNKTY [Pkt]
68
20
12

• Kryterium „Cena":
Kryterium „Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 68 punktów, a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
𝐂=

𝑪𝒎𝒊𝒏.
𝒙 𝟔𝟖 𝒑𝒌𝒕
𝑪𝒐.

gdzie :
Cmin. - najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co. - cena brutto badanej oferty (zł)
• Kryterium „Energia udaru młota hydraulicznego":
Kryterium „Energia udaru młota hydraulicznego" będzie rozpatrywana na podstawie wartości energii
udaru młota hydraulicznego [kNm] podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Punkty zostaną przyznane za wielkość energii udaru młota hydraulicznego wg poniższych zasad:
• 0 – 20,0 - otrzyma 4 punktów,
• 20,1 – 20,5 - otrzyma 8 punktów,
• 20,6 – 21,0 - otrzyma 12 punktów,
• 21,1 – 21,5 - otrzyma 16 punktów,
• 21,6 – b/o - otrzyma 20 punktów,
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Uwaga:
1) Wykonawca powinien w Formularzu Oferty wskazać wielkość energii udaru młota hydraulicznego
z dokładnością do jednej cyfry po przecinku np. 21,6 kNm.
2) W sytuacji wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty liczby całkowitej (np. 21 kNm)
Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie wskazaną wartość liczby z dokładnością jednego
miejsca po przecinku, cyfra dokładności „0” (np. 21,0 kNm).
3) W sytuacji nie złożenia w Formularzu Oferty informacji dotyczących wielkości „Energia udaru
młota hydraulicznego" Wykonawcy zostanie przypisane 0 pkt.
4) W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
• Kryterium „Okres gwarancji":
Kryterium „Okres gwarancji" będzie rozpatrywana na podstawie podanej przez Wykonawcę w
Formularzu Oferty ilości miesięcy gwarancji.
Punkty zostaną przyznane za okres gwarancji wg poniższych zasad:
• 24 miesiące – 0 punktów,
• powyżej 24 miesięcy – 1 punkt za każde dodatkowe 3 miesiące powyżej 24 miesięcy,
Uwaga:
1) Wykonawca powinien w Formularzu Oferty wskazać ilość miesięcy, na którą udzieli gwarancji.
2) Wskazana w Formularzu Oferty liczba miesięcy gwarancji powinna przyjmować wartość liczb
całkowitych (np. 24).
3) W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 12 punktów.
Ocena oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
Warunkach Zamówienia warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę
punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów dla każdej palownicy, wyliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:
P = P(C)1 + P(Eu)1 + P(Gw)1 + P(C)2 + P(Eu)2 + P(Gw)2 + P(C)3 + P(Eu)3 + P(Gw)3
gdzie:
P(C)1, P(C)2, P(C)3 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena" odpowiednio
dla palownicy nr 1, 2 oraz 3,
P(Eu)1, P(Eu)2, P(Eu)3 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Energia udaru młota
hydraulicznego" odpowiednio dla palownicy nr 1, 2 oraz 3,
P(Gw)1, P(Gw)2, P(Gw)3 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji"
odpowiednio dla palownicy nr 1, 2 oraz 3.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Przed zawarciem umowy zakupowej Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na realizację zamówienia w wysokości 10% łącznej ceny brutto za wykonanie całości
udzielonego Wykonawcy zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:
a)
b)
c)
d)

w pieniądzu,
poręczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych.
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W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy wadium podlega zaliczeniu na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej wnoszone w formie poręczenia bankowego,
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym treści
dokumentu poręczenia lub gwarancji i podmiotu, który je wystawi.
W trakcie realizacji umowy na realizację zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form wskazanych powyżej, pod
warunkiem zachowania ciągłości i wysokości zabezpieczenia.
17. Wzór umowy zakupowej.
Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 6 do niniejszych warunków zamówienia.
18. Negocjacje handlowe.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie
podlegają odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji będą wszystkie parametry odnoszące się do przedmiotu
i warunków realizacji zamówienia.
W wyniku przeprowadzenia negocjacji handlowych Zamawiający może wprowadzić do warunków
zamówienia zmiany.
Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający przekaże Wykonawcom informacje o zmianach
w warunkach zamówienia oraz zaprosi ich do złożenia ofert ostatecznych.
19. Zmiany umowy zakupowej.
Zmiany umowy zakupowej możliwe będą wyłącznie w następujących przypadkach:
a)

gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści umowy zakupowej,

b)

gdy Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnej zmiany umowy zakupowej w jej treści
i określił warunki oraz zakres takiej zmiany,

c)

zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie szczególnych
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy zakupowej.

Lista załączników:
Załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1
Załącznik nr 1b – wykaz części zamiennych dla zadania nr 1
Załącznik nr 1c – wykaz wymaganego oprzyrządowania dla zadania nr 1
Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2
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Załącznik nr 2b – wykaz części zamiennych dla zadania nr 2
Załącznik nr 3a – opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3
Załącznik nr 3b – wykaz części zamiennych dla zadania nr 3
Załącznik nr 4 – formularz oferty,
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
Załącznik nr 6 – wzór umowy zakupowej.

Sporządził:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Zatwierdził: ……………………….
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