Siedziba: ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
Adres korespondencyjny: ul. Reymonta 20, 3030-059 Kraków
tel. 12 – 34 – 18 – 516, fax. 12 – 34 – 18 – 487
email: sekretariat@zzm.krakow.pl

Kraków, dnia 30.11.2015r.

TABLICA OGŁOSZEŃ
Kraków: Dostawa maszyny komunalnej - ciągnika. Znak sprawy 10/2015.
Numer ogłoszenia: 324622 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie , Ul. Za Torem 22, 30-542
Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 257 00 72.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa maszyny
komunalnej - ciągnika. Znak sprawy 10/2015..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowej maszyny komunalnej - ciągnika dla
potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Komunalny nośnik narzędzi (ciągnik)
powinien posiadać kompatybilną szczotkę do chwastów wyposaŜoną w nóŜ do
krawędziowania trawników i osłonę przeciwrozbryzgową oraz kosiarkę o szerokości min.
2,5 m. z regulacją wysokości koszenia z kabiny. Komunalny nośnik narzędzi (ciągnik)
musi umoŜliwiać ciągłą (nieprzerwaną) pracę przez co najmniej sześć godzin. Dokładana
charakterystyka zamawianego urządzenia podana jest w opisie przedmiotu zamówienia
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stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek
załączniku do SIWZ nazw producenta produkty zgodnie z przepisami moŜna zastąpić
równowaŜnymi (nie gorszymi). b) Wymagany okres gwarancji: co najmniej 2 letnia
gwarancja na dostarczony ciągnik oraz roczna gwarancja na akcesoria z pełnym pakietem
serwisowym, obejmującym min. 3 przeglądy techniczne roczne. Oferty zawierające okres
gwarancji na ciągnik krótsze niŜ 2 lata zostaną odrzucone..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 21.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym
ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłoŜonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów
(wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w ogłoszeniu i punkcie
poniŜej. 2. Ponadto do oferty naleŜy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania
wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeŜeli wymieniona osoba/osoby nie zostały
wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających
się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) listę podmiotów naleŜących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o
tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej; d) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1; e)
charakterystyka oferowanej maszyny komunalnej - ciągnika wraz z wyposaŜeniem oraz
podaniem producenta, modelu. 3. W przypadku wykonawców składających wspólną
ofertę, kaŜdy z wykonawców musi złoŜyć dokumenty a) oświadczenie Wykonawcy
zgodnie z art. 22 oraz 24 Pzp, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
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wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert oraz listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, Ŝe nie
naleŜy do grupy kapitałowej. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego. 5.Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający moŜe w ramach
odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców
łącznie lub od kaŜdego z osobna. 6. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto,
kaŜdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione
w punkcie 3. 7. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia
oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące
tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot,
którego dany dokument dotyczy chyba, Ŝe inny podmiot ustanowił do tych czynności
pełnomocnika. 8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.
26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy. 9. Dokumenty wymagane w niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj.
osobę(y) uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania. 10. Niedostarczenie
któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie
wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień
publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
•

1 - Cena - 90

•

2 - Okres gwarancji - 10
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IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób
nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia zadania itp. jeŜeli wystąpią
przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zzm.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: pobrać ze
strony internetowej Zamawiającego..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 08.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul.
Reymonta 20, 30-059 Kraków - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Michał
Gołębiowski - tel. (012) 341 8516..
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Otrzymują:
1 x Tablica ogłoszeń
1 x Strona internetowa
1 x a/a

5

