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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

dotyczqca Post^powania zakupowego nr BTC/FH/2822/1247/2018

,,Dostawa 3 sztuk samochodow samowytadowczych z nap^dem

terenowym"

POST^POWANIE ZAKUPOWE ZOSTALO ZORGANIZOWANE

WTRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKOMCZONEGO

AUKCJAELEKTRONICZNALUB/1 NEGOCJACJAMI HANDLOWYMI

PTS ,,Betrans" sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 73,

97-400 Be^chatow, skr. poczt 98

Post^powanie zakupowe nie jest obj^te przepisami ustawy

Prawo zamowieh publicznych.

Zatwierdzit:
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1. Informacje ogolne

Przedmiotowe post^powanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego zakohczonego aukcjq elektronicznq lub/i negocjacjami handlowymi,

z zachowaniem zasad okre61onych w niniejszym dokumencie, zas w zakresie w nim

nieuregutowanym stosuje si? zapisy zamieszczone w PROC 77513/C Procedura - Zakupy w PTS

,,Betrans" sp. z 0,0. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych z uwzgl^dnieniem Kodeksu

Post^powania dla Partnerow Biznesowych Sp6tek GK PGE, dost?pnych na stronie:

http://betrans.Dl/Dr2etarai jak rowniez postanowienia Kodeksu Cywilnego. Post^powanie nie jest

obj^te przepisami ustawy Prawo zamowien pubticznych. Wykonawca przyst^pujqc do udziatu

w Post^powaniu zakupowym oswiadcza, ze zapoznat si? z zasadami okreslonymi w ww.

dokumentach. Wykonawca zapewnia, ze on, jego Pracownicy, Wspo^pracownicy, osoby przy

pomocy ktorych b^dzie realizowac Umow^ Zakupowq oraz jego Podwykonawcy b$dq przestrzegac

wszystkich obowiqzujqcych przepisow prawa oraz postanowieh ww. dokumentow.

W zwiqzku z wej6ciem w zycie Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A/VE

(ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, ze komunikat dot.

przetwarzania danych osobowych, dost$pny jest na stronie internetowej httD://betrans.Dl/przetarai.

Wykonawcy zobowiqzani sq do zapoznania si$ z tre^ciq tego komunikatu.

2. Dane dotyczqce Zamawiajqcego i Organizatora post^powania.

2.1. Zamawiajqcy: PTS ,,Betrans" sp, z o.o. ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatow,

skr. poczt. 98.

2.2. Organizator Post^powania zakupowego: PTS ,,Betrans" sp. z 0,0. Piaski 4, 97-410

Kleszczow - Dziat Handlowy (FH),

2.3. Ad res do korespondencji wsprawie Zamowienia: PTS ,,Betrans" sp. z o.o, Piaski4, 97-410

Kleszczow; Dziat Handlowy (FH).

2.4. E-mail do korespondencji w sprawie Zamowienia: marzena.kurzvdlak@betrans.pl.

2.5. Znak Post^powania zakupowego: BTC/FH/2822/1 247/2018.

Uwaqa: w korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego nalezy poshjgiwac si? tym znakiem.
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3. Informacje wst^pne:

3.1. Uzytew Specyfikacji terminy maj;q nast^pujqce znaczenie:

a) ,,Post?powanie zakupowe" post^powanie prowadzone przez Zamawiajqcego na

podstawie niniejszej Specyfikacji.

b) ,,Specyfikacja/SIWZ" niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

c) ,,Wykonawca" podmiot, ktory ubiega si^ o udzielenie Zakupu, ztozy ofert? na wykonanie

Zamowienia albo zawrze z Zamawiajqcym Umow^ w sprawie wykonania Zamowienia.

d) ,,2amawiajqcy" PTS ,,Betrans" sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Betchatow,

skr. poczt. 98.

e) ,,Zam6wienie" nalezy przez to rozumiec Zamowienie niepubliczne, ktorego przedmiot

zostat w sposob szczegotowy opisany w punkcie 4, SIWZ i w Istotnych Postanowieniach

Umowy.

3.2. Za^czniki dotqczone do Specyfikacji stanowiqjej integralnq cz^6.

3.3. Wszelkie informacje przedstawione w SIWZ mogq bye wykorzystane wytqcznie w cetu

przygotowania oferty.

3.4. Wykonawcy zobowiqzani sq zapoznac si? doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotowac ofert^ zgodnie z wymaganiami w niej okre61onymi.

3.5. Komisja przetargowa nie posiada upowaznienia do dokonywania wiqzqcych dla

Zamawiajqcego ustaleri •• upowazniona jest wy^cznie do przeprowadzenia Post^powania

zakupowego, dlatego tez poczynione przez ni^ uzgodnienia nie stanowiq Umowy

przedwst^pnej.

3.6. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty wtasne zwiqzane z przygotowaniem i zbzeniem oferty,

niezaleznie od wyniku Post^powania zakupowego. Zamawiajqcy w zadnym przypadku

nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwiqzku z przygotowaniem

J ztozeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztow udzia^u w Post^powaniu zakupowym.

Wykonawcy zobowiqzujq si? nie wnosic jakichkolwiek roszczeh z tego tytutu wzgl^dem

Zamawiajqcego.

3.7. Zamawiajqcy wybierze ofert? Wykonawcy, ktora okaze si^ najkorzystniejsza.

3.8, Prawa autorskie do niniejszego opracowania przys^uguj^ Zamawiajqcemu,
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4. Opis przedmiotu Zam6wienia:

4.1 Przedmiotem Zamowienia Jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych pojazdow ci^zarowych

samowy^adowczych z nap^dem terenowym (6x6) zgodnych ze specyfikacjq technicznq

przedstawionq w Zaf^czniku nr 1 do IPU.

4.2 Przedmiot Zamowienia wskazany w pkt. 4,1. SIWZ, powinien zostac oklejony wg. instrukcji

j wzorow zawartych w Za^qczniku nr 5 do Istotnych Postanowieri Umowy na koszt

Wykonawcy.

4.3 Zamawiajqcy wymaga udzielenia gwarancji jakosci na wskazany w pkt. 4.1. przedmiot

Zamowienia na okres min. 24 miesiqce w nast^pujqcym zakresie:

> mechaniczne (bez limitu kilometrow),

> nadwozie,

> zabudowa.

Szczegotowe warunki gwarancji okreslone sq w § 11 Istotnych Postanowieri Umowy -

Zaf^cznik nr 3 do SIWZ.

5. Warunki realizacji Zamowienia: Zamawiajqcy wymaga, aby Zamowienie byb realizowane na

warunkach okreslonych w !stotnych Postanowiemach Umowy - Zafqcznik nr 3 do SIWZ.

6. Termin realizacji Zamowienia:

6.1. Termin reatizacji Zamowienia: do 100 dni od dnia podplsania Umowy.

6.2. Miejsce realizacji Zamowienia (miejsce dostawy):

> PTS ,,Betrans" sp. z 0,0. Oddziat Eltur-Trans z siedzibq w Bogatyni, ul. Transportowa 3,

59-916 Bogatynia.

7. Oferty cz^ciowe: Zamawiaj^cy nie dopuszcza sktadania ofert cz^sciowych.

8. Oferty r6wnowazne: Zamawiajqcy nie dopuszcza sk^adania ofert rownowaznych.

9. Opis warunk6w udziaki w Post^powaniu oraz apis sposobu dokonywania oceny spetnienia

tych warunkow.

9.1. 0 udzielenie Zakupu mogq ubiegac si$ Wykonawcy, ktorzy nie podlegajq wykluczeniu

z post?powania na podstawie przestanek zawartych w pkt. 10 Specyfikacji oraz spehiiajq

nast^pujqce warunki udzia^u w post^powaniu:

9.1.1. posiadajq niezb^dn^ wiedz^ j doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponujq osobami zctolnymi do wykonania Zakupu,
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9.1.2.posiadajq uprawnienia do wykonywania okreSlonych czynnosci, jezeli ustawy nak+adajq

obowiqzek posiadania takich uprawnier'i,

9.1.3. znajdujq si^ w sytuacji ekonomicznej i flnansowej zapewniajqcej wykonanie Zakupu.

Ocena spehiienia warunkow udzia^u w Post^powaniu zakupowym nastqpi na podstawie

przedstawionych przez Wykonawc? oswiadczeri i dokumentow, o ktorych mowa pkt,11 SIWZ

metodq spehia/nie spetnia.

9.2. Zamawiajqcy nie dopuszcza do udzia^u w Post^powaniu zakupowym Wykonawcow wspolnie

ubiegajqcych si^ o udzielenie Zamowienia (Konsorcjum).

10. Zamawiajqcy moze wykluczyc z Post^powania zakupowego o udzielenie Zakupu

Wykonawc^ jezeti:

10.1. nie spehiia warunkow udziatu w Post?powanlu zakupowym lub nie wykazat braku podstaw

wykluczenia,

10.2. nie wykonat Umowy zawartej z Zamawiajqcym lub innq Spotkq z GK PGE tub wykonat

jq nienalezycie,

10.3. znajduje si? na liscie Wykonawcow niekwalifikowanych, zgodnie z PROG 00051/B Procedure

Og6{na - System Oceny i Kwalifikacji Wykonawcow w Grupt'e Kapitafowej PGE,

10.4. w stosunku do ktorego ogfoszono upadtosc bqdz likwidacj? Wykonawcy, lub w stosunku

do Wykonawcy wszcz^to post^powanie upad^osciowe bqdz likwidacyjne,

10.5. z+ozy^ wniosek o dopuszczenie do udzia^u w post^powaniu nie b^dqc zaproszony do udzia^u

w Post^powaniu zakupowym,

10.6, ztozyt nieprawdziwe informacje majqce wptyw lub mogqce miec wptyw na wynik

prowadzonego Post^powania zakupowego,

10.7. nie daje r^kojmi nalezytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu

lub cz^onkom organow spo^ki Wykonawcy post^powanie o popetnienie przest^pstwa,

10.8. bezprawnle wptywat lub probowat wptynqc na czynnosci Zamawiajqcego lub pozyskac

informacje poufne, mogqce dac mu przewag? w Post?powaniu zakupowym,

10.9. urz^dujqcego cztonka Jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspolnika spotki

w spotee jawnej iub partnerskie] albo komplementariusza w spotce komandytowej

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest^pstwo:
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a) kt6rym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca

1997 r. - Kodekskarny,

c) skarbowe.

10.10. jest podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sqd orzek^ zakaz ubiegania si^ o zamowienia

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow

zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq kary lub wobec ktorego orzeczono tytutem

srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne.

11. Wymagane dokumenty, jakie muszq bye dostarczone w celu potwierdzenia spetnienia

warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym.

11.1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spe+nieniu warunkow udziatu

w Post^powaniu zakupowym Zaf^cznik nr 2 do SIWZ. Oswiadczenie to nale^y - przed

podpisaniem - wype+nic poprzez wykreslenie tre6ci oznaczonej przypjsem (*) - w zakresie,

w jakim nie dotyczy ona Oferenta.

11.2. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Dzia+alno^ci

Gospodarczej jezeli odr^bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub zgtoszenia

do ewidencji dzia^alnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed

upfywem terminu sktadania ofert.

11.3, Aktualne zaswiadczenie v\4a6ciwego naczelnika Urz^du Skarbowego oraz w^aSdwego

oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych potwierdzajqcych odpowiednio, ze Wykonawca

nie zalega z optacaniem podatkow, op+at oraz sk^adek na ubezpieczenia zdrowotne

i spoteczne, lub zaSwiadczeri, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub roztozenie na raty zaleg^ych p^atnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

wtasciwego organu wystawionych nie wczeSniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu

sktadania ofert. Jezeli niemozliwe b^dzle zfozenie stosownych zaswiadczeri, wowczas

Wykonawca maze zfozyc oswiadczenie, ze nie zalega z optacaniem podatk6w, optat oraz

sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, a w przypadku wyboru Jego oferty, wtasciwe

dokumenty zobowiqzany jest dostarczyc przed podpisaniem Umowy.

11,4. Zaparafowane na kazdej stronie Istotne Postanowienia Umowy - Zaf^cznik nr 3 do SIWZ.
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11.5. Potwierdzenie wniesienia wadium.

11.6. Wykaz zrealizowanych dostaw.

12. Informacja o sposobie porozumiewania si^ Zamawiajqcego z Wykonawcami oraz

przekazywanie o6wiadczeri i dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych

do porozumiewania si^ z Wykonawcami.

12.1. Wykonawca maze zwrocic sj? do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajqcy

zobowiqzuje si^ niezwtocznie udzielic wyjasnieh, chyba, ze pro6ba o wyja^nienie SIWZ

wptyn^a do Zamawiajqcego na mniej niz 3 dni robocze przed terminem sktadania ofert.

12.2. Wszelkie pytania i wqtpliwosci dotyczqce specyfikacji nalezy kierowac pisemnie na adres

Zamawiajqcego pocztq lub e-mailem na adres wskazanyw punkcie 2.4 S1W2.

12.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczqcego treSci SIWZ, Zamawiajqcy przesle tresc

pytart wraz z wyjasnieniami wszystkim Wykonawcom, ktorym przekaza^ informacj^

o wszcz^ciu Post^powania zakupowego bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamiesci

wyjasnienia na stronie Zamawiajqcego.

12.4. Wszelkie wymagania, wyjasnienia i informacje b^dq przekazywane Wykonawcom

na rownych zasadach.

12.5. Zamawiajqcy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu sk^adania Ofert zmienic tresc

SIWZ. Dokonanq w ten sposob zmian^ SIWZ Zamawiajqcy przekazuje niezwtocznie

wszystkim Wykonawcom, ktorym przekaza^ informacj? o wszcz^ciu Post^powania

zakupowego, a takze zamieszczajq na stronie intemetowej.

12.6. Jezeli Zamawlajqcy dokona wyjasniert bqdz modyfikacji tre^ci specyfikacji, wyjasnienia

i modyfikacje b?dq dla Wykonawcow wiqzqce. SIWZ nalezy odczytywac wraz z moziiwymi

wyja6nieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiajqcego.

12.7. Zamawiajqcy nie odpowiada za wyja^nienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby

niz uprawniona do Rontaktowania si? 2 Wykonawcami.

12.8. Do porozumlewania 319 z Wykonawcami uprawniona jest: Marzena Kurzydlak,

e-mail: marzena.kurzvdlakObetrans.pl.

13. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajqcy odst^puje od zqdania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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14. Wymagania dotyczqce wadium.

14.1. Wykonawca zobowiqzany jest wnlesc wadium w kwocie; 15.000,00 z\ (stownie zfotych;

pi^tnascie tysi^cy ztotych 00/100).

14.2. Wadium nalezy wniesc w formie pieni^znej przed uptywem terminu sktadania ofert, przy

czym za termin wniesienia wadium w formie pienl?znej, przyjmuje si^ termin uznania kwotq

wadium rachunku bankowego Zamawiajqcego.

14.3. Wadium wniesione w formie pieni?znej przechowywane jest na rachunku bankowym. Wptaty

pieni^zne nalezy dokonywac na rachunek: PKO BP nr 14 1020 1026 0000 1102 0229 8172

z adnotacia: _..Wadium do Postepowania zakuDoweao nr BTC/FH/2822/1247/2018

pn. ,.Dostawa samochodow samowvtadowczvch z napedem terenowvm"

14.4. Zamawiajqcy zwraca wadium Wykonawcom niezwtocznie po uniewaznieniu Post^powania

zakupowego albo wyborze Oferty, z wyjqtkiem wadium Wykonawcy, ktorego Oferta zosta^a

wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium Wykonawcy, ktorego Oferta zosta+a wybrana jako

najkorzystniej'sza Zamawiaj^cy zwraca niezwbcznle po zawarciu Umowy zakupowej.

14.5. Zamawiajqcy zwraca wadium Wykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca wycofa^ Ofert^ przed

upfywem terminu sktadania Ofert lub Wykonawca zosta^ wykluczony, bqdz Oferta

Wykonawcy zosta^a odrzucona, bqdz uptynqt termin zwiqzania Ofertq, bqdz oferta zostata

ztazona po terminie.

14.6. Zamawiajqcy maze zatrzymad wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla si? od zawarcia

Umowy zakupowej, uchyla si^ od potwierdzenia Oferty zkizonej w aukcji elektronicznej,

uchyla si^ od potwierdzenia wynegocjowanych warunkow podczas negocjacji handiowych,

14.7. Wadium wniesione w formie pieni^znej zwracane Jest Wykonawcy w wysokosci w jakiej

zostato wniesione, bez odsetek.

15. Termin zwiqzania ofertq.

15.1. Wykonawca b^dzie zwlqzany ofertq przez okres 90 dni od uptywu terminu sk+adania ofert.

15.2. Przed uptywem terminu zwiqzania Ofert^, Zamawiajqcy moze zwrocic si^ do Wykonawcow

o wyrazenie zgody na przedtu^enie terminu zwiqzania ofertq.

15.3. Wykonawca maze przecHuzyc termin zwiqzania ofertq z wlasne] inicjatywy.

16. Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty.

16.1. Ofert^ wraz z zat^cznikami nalezy ztozyc wy^cznie w formie pisemnej.

"^[-(|< :f; •,;•..., [„-,[; i.i!,.,p;.i!tV,\.(. ':^i,',; '>^1' „!'.:•! ''.ii1 ;' l';i.i'!-.-' ,' :;,); i^n'/0;;L( ^i;;'^'/;."!,' .ill,..-;

,4 '•,'ri''-\ i : i.r'.-l ;-.'jii .'.:, :f/'-'IK' l.l..i!.'i.n;^/;. -•! ; ^;i> -! 'tit, ; i.. . 'i'1 ';4 / ,/ .•'/ !-)[' .'^ i •i^ 1.! /

O'Jj.'i i[ [-.I'^'.v ' •''ii'r, / ~ :t'ii 'n;) ','. !i"-:i<-ty"i

ui :. •si"...';;) ;.i\'^ '•>, '•ii; ')!:- (^j.^vi .;,;-!. .-L-;/lj/-1,1 ,/:)!;,,<. !'i ,;i; /,'/ </•»/

\;:-.ii \i: /[•'-, ."1, f"' •;1'0 i\'!; 1,.;;<1:^; -:H. ,"ii ,'i. 'i1?. 1.-, i 'I,-; ')•: '~-^ !;' i .' •',i> . ' •1; I.

W'.i^.'V .-'J ;.;fl/' 'n .'tilH:C'ii 1.1 ',•; ;(1-'i/!, \'; ^'•''j^iiit K'c'Oi'.^i).) 1\<>;.''.';1. ~;Lf')\ii';''-J.J '.I ir'' .'' ;.'•

r n" ,i /L,;;t.i'i'11-^- i?- S"^ 'i';!\^,' ;11 M KI'^OM •;;)'; 'i'/l.;H --|i'~' •' ^ V-i .'•> ";.'



Nr Postepowama zakupowego BTC/FH/2822/1247/2018

S t ro ii n |9

betrans
wszystko-wsz^dzie- w terminie

16.2. Pozostate oswiadczenia, wnioski, zawladomienia oraz Jnformacje mogq bye przekazane

pisemnie za pomocq telefaksu lub drogq elektronicznq pod warunkiem dostarczenia

ich przed uptywem wyznaczonego terminu i pod warunkiem ich czytelnosci i zgodnosd

z oryginatem.

16.3. Oferta musi bye sporzqdzona w j^zyku polskim, pismem czytelnym. Wykonawca maze

zfozy6 jednq ofert? w formie papierowej podajqc cen? w polskich ztotych (PLN)

na Formutarzu ofertowym Wykonawcy - Zaf^cznik nr 1 do StWZ.

16.4. Cena ofertowa musi bye podana cyfrowo i stownie w PLN netto.

16.5. Poprawki nanoszone w ofercie muszq bye czytelne i opatrzone podpisem tub parafq osoby

podpisujqcej ofert$.

16.6. Oferta wraz z zatqcznikami sporzqdzona przez Wykonawc? musi bye podpisana przez

osob?/osoby uprawnione do reprezentacjl Wykonawcy zgodnie z zasadq reprezentacji

danego Wykonawcy wynikajqcq z dokumentu wydanego przez wtasdwy organ rejestrowy

bqdz przez stosownie umocowanych pe^nomocnikow, dla ktorych nalezy zatqczyc

pe^nomocnictwo. Dokument ustanowienia pehomocnictwa winien bye dofqczony do oferty.

Wykonawca zobowiqzany jest dot^czyc do oferty dokumenty, o ktorych mowa w pkt 11

SiWZ.

16.7. Dokumenty sMada si^ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem

z wytqczeniem odpisu 2 KRS lub z CEIDG, ktore nie wymagajq poswiadczenia za zgodnos6

z oryginatem.

16.8. Wykonawca ma prawo nie pozniej niz w terminie sktadania oferty zastrzec, ze nie mogq bye

ujawniane informacje stanowi^ce tajemnic^ spo^ki. Informacje takie powinny zostac

przekazane wformie umozliwiajqcej zachowanie poufnosci wraz z oswiadczeniem na pismie,

ze informacje w tym zakresle stanowi^ tajemnlc^ spo+ki i nie mog^ bye ogolnie

udost?pnione.

16.9. Wykonawca moze przed upfywem terminu sktadania ofert wycofac ztozonq ofert^ sktadaj^c

odpowiednie o6wiadczenie z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY do Post^powania

zakupowego nr BTC/FH/2822/1247/2018.

16.10. Ofert^ nalezy umiescic w nieprzezroczystej zamkni^tej koperde, opiecz^towanej i opisane]

nazwq i adresem Wykonawcy:

/r.

1.^^
.(^.H^>-i> :-.!;I^U!L.\-/f ,.",'.t';)!^' <il,1.'^; ,' .;^;,;ii. .'. i. fip^'j ;'.-•,! ~;1. :.h .^ .:}

^ .;. v,'/p>.,; "L>I- • .../i .';. "/ '1:J;! •:.fr^ )[^M :'. - , gw' •l •'"~<. {•'-l •l'i .'A / ',/ ,••' :};i 1.1^' , ,1;~ .1^ .' !/

7 ^.f

-'"l-;J.;'^;0.1 'i, ')(; '11:' !ii",'l^;;l;!. 'i'l •"I.-; f'l .,','• •j/ i'if [,].<;

•'- I (^
O''if;/l l! i<;"si0>~;1.1, ,'. :,-.s'.l ';jiq •,'; x..'i;w;. ll

Kl):;.>,u't" . ..; j. -,'i: ;,. Vj'iti /'r, li •' •;')() <.'t>!.'t1.;tll.-;. ';> !. s":-:/l. <ri. 1-; I /)f .1 i ,' .;;j ^, (;•- Pi> , . .i;' ; ; /•;•. 1;. '.I

••-,^; ;''110".-/;y L'!<•;'.'/• S'<';Hf;:<";.';i "; i -;<l/i, :<>. \;y;1;;,s; Kr,:-;0\:-;y) \^^^l'^ •.^ii^w. .;(; l-!^'if;- <!l^' ^":^i 1 '. 11 '•'.'••



Nr Postepowania zakupowego BTC/FH/2822/1247/2018

^ l. r o n ;i 10

betrans
wszystlfo-wsz^dzie- w terminie

1/zaadresowanej na:

PTS ,,Betrans" sp. z o.o.

Piaski 4, 97-410 Kleszczow

DziatHandlowy

2/oznaczonej:

Oferta w Post^powaniu zakupowym nr BTC/FH/2822/1247/2018

,,Dostawa 3 sztuk samochodow samowyladowczych z nap^dem terenowym"

NIEOTWIERAC

UWAGA: ko&erta musi bye ppnadto oznaczona nazwa Wykonawcy.

W przypadku braku w/w informacji Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenie

wynikte z tego braku, np. przypadkowe otwarcie ofert przed terminem otwarcia.

16.11. Przed upfywem terminu sktadania ofert Wykonawca moze wprowadzic zmiany do ztozone]

oferty. Zmiany winny bye dor^czone Zamawiajqcemu na piSmie przed uptywem terminu

sk+adania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian powinno bye opakowane takjak oferta

(patrz powyzej), a koperta zawierac powinna dodatkowe oznaczenie: ZMIANA OFERTY.

17. Miejsce oraz termin sktadania Ofert.

17.1. Ofert^ nalezy sk^adacw:
SekretariacEe Zamawiajqcego,

Piaskl 4, 97-410 Kleszczow

wgodzinach7QO-1500

lub przestac zaadresowanq i oznaczonq wg. pkt. 16.10, SIWZ.

Termin sktadania ofert uptywa dnia: °(/M.*.y.^.2018 r. o godzinie 15 .

UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje si$ dat$ i godzin^ wptvwu ofertv do Oraanizatora

Postepowania zakupoweao, a nie dat? i godzin^jej wystania przez Wykonawc? (np. przesytkq

pocztowq lub kurierskq).

17.2. Oferty zostanq otwarte w siedzibie Zamawlaj^cego na posiedzeniu niejawnym.

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

18.1. Cena ofertowa obejmowac b^dzie wszystkie koszty Wykonawcy niezb^dne do wykonania

przedmiotu Zamowienia.
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18.2. Zamawiajqcy nie dopuszcza rozliczenia mi^dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq w walutach

obcych. Rozliczenia prowadzone b?dq w walucie polskiej ~ polskich ztotych (PLN),

19. Zasady badania ofert, ktorymi b^dzie si? kierowat Zamawiajqcy przy wyborze

najkorzystniejszej oferty.

19.1. Przywyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy b^dzie kierowat si^jedynym kryterium,

tj. tqczna wartosc Zamowienia PLN netto. Waga tego kryterium: 100%,

19.2. Zamawiajqcy po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje

przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych (jako dogrywki)

zapraszajqc do udziahj w aukcji elektronicznej lub/i negocjacjach wszystkich Wykonawcow,

ktorzy ztozyli oferty nie podlegajqce odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji lub

b^dqcym przedmiotem negocjacji b^dzie tqczna wartosc Zamowienia PLN netto. Waga tego

kryterium: 100%. Zamawiajqcy przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych w

siedzibie Zamawiaj^cego lub w formie telefonicznej. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc

odstqpienia od przeprowadzenia aukcji lub/i negocjacji handlowych bez podania przyczyn.

19.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy zbada czy Wykonawcy nie podlegaj^ wykluczeniu

z Post^powania zakupowego. Podstawy wykluczenia okreslone zostaty w pkt. 10. SIWZ.

19.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy zbada czy oferty nie podlega]^ odrzuceniu.

Zamawjajqcy moze odrzucic ofert^, jezeli:

1) jej tresc nie odpowiada wymaganiom okresionym w tresci SIWZ,

2) zawiera razqco nisk^ cen? wykonania przedmiotu Zakupu,

3) jest niewazna na gruncie obowiqzujqcych przepisow prawa,

4) Wykonawca nie poprawit omytek w Ofercie lub nie wyrazit zgody na ich poprawienie

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego,

5) Wykonawca nie uzupe+nit lub nie z\oz^\ wyjasniert dotyczqcych jego Oferty na wezwanie

Zamawiajqcego,

6) zbzyt Ofert^/ofert? wst^pnq, nie b^dqc zaproszonym do z^ozenia Oferty,

7) Oferta zostata ztozona z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji,

8) Wykonawca nie wyrazit zgody na przed^uzenie terminu zwiqzania Ofertq,

9) zostata z^o^ona przez Wykonawc? wykluczonego z udziahj w Post^powaniu

zakupowym,

10) zostata z+ozona po up+ywie terminu sk^adania ofert.
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19.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawcow wyjasnien

dotycz^cych tre^ci z^ozonych ofert oraz ztozonych oswiadczert lub dokumentow.

19.6. Zamawiajqcy moze wezwac Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli

oswiadczeri lub dokumentow wskazanych w tresci SIWZ )ub z+ozyli dokumenty i oswiadczenia

zawierajqce b^dy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie.

19.7, Jezeli nie mozna dokonac wyboru NajkorzystniejszeJ oferty ze wzgl^du na to, ze zostaty

ztozone oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium jest cena - Zamawiajqcy wezwie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli te Oferty, do z+ozenia w wyznaczonym terminie Ofert

dodatkowych. Wykonawcy, sk+adajqcy Oferty dodatkowe, nje mogq zaoferowac cen wyzszych

niz zaoferowane w pierwotnie ztozonych ofertach.

19.8. Jezeli w post^powaniu nie mozna dokonac wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyz dwie lub

wi^cej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow, Komisja Przetargowa

rekomenduje wybor Oferty 2 nizszq cenq.

19.9. Wykonawca, ktorego Oferta zosta+a wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla

si$ od zawarcia Umowy lub nie wni6s^ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zakupowej, Zamawiajqcy moze wybrac Najkorzystniejszq Ofert? sposrod pozostafych

Ofert, chyba ze zachodzq przestanki do niewaznienia Post^powania zakupowego,

19.10. W przypadku przewidzianym w pkt 19.8. jak rowniez w przypadku niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca moze zostac wpisany na list?

niekwalifikowanych Wykonawcow dost^pnq dla spotek GK PGE.

19.11. Zamawiajqcy wybierze najkorzystnlejszq ofert$ na podstawie kryterium oceny ofert

okreSfonego w pkt 19.1, SIWZ oraz po przeprowadzonej aukcji elektronicznej lub/i

negocjacjach handlowych.

20. Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji Wykonawcow w tym wymagania

techniczne oraz pozostate informacje dotyczqce kryteriow oceny ofert w zastosowaniu aukcji

elektronicznej.

20.1. Aukcja jest jecfnoetapowa. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej wynosic b?dzie

20 minut. Zamkni^cie aukcji elektronicznej nastqpi w chwili uptywu Podstawowego Czasu

Trwania Aukcji Elektronicznej pod warunkiem, ze w ciqgu ostatnich 5 minut trwania aukcji

nie nastqpi nowe postqpienie. Jesli w ciqgu ostatnich 5 minut trwania aukcji elektroniczne]

zostanie z\ozona nowa oferta w takim przypadku aukcja zostanie automatycznie przed^uzona

:~~.'A';l-ji,;')i'aJ'.ii'.:' [ i -' t'.|^.(ioy..i *i:ii/>;':.i.-,i. „>;!•!( ,'r', .:i;i)i'r'; f~ 'i !;,;,ir /,^ij i;!lp.,.'.1,..-' i.-;. i-i<: •,^

;'.lir.^ :')l,-.ii '), ^' ;'.i'- l>>i<},'t^'li;l, !; !.. • .i.: ". .',',' ,j 01 f,i<- . 1-> /'-/.'/ t. <••

l.'il'i/i.ll H.)4(i,\lt.r ./ ',i,\,. .i-.,) -.., .\^j;.,-;;'ii
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oct momentu ztozenia nowej oferty o 5 minut plus liczba sekund dopetniajqca rozpocz^tq

minut?, o lie nie padnie kolejna, przed^uzajqca jq oferta.

Wykonawca podczas aukcji elektronicznej sMada ofert^ obejmujqcq catosc przedmiotu

zamowienia lub wybranej cz?sci. W trakcie aukcji Wykonawca podaje licytowany parametr

(cen? netto) za wykonanie catego przedmiotu zamowienia,

Cena ofertowa powinna obejmowac wszystkie koszty i wydatki niezb^dne do nalezytego

wykonania przedmiotu zamowienla, zgodnie z warunkami okresionymi w niniejszym

ogtoszeniu.

Po zalogowaniu za posrednictwem strony internetowej httDs://swDD.akpae.Dl do systemu

aukcyjnego przy uzyciu otrzymanego loginu I has^a, Wykonawcy uzyskujq dost^p do aplikacji

umozliwiajqcej sktadanie ofert.

20.2. W czasie trwania aukcji Wykonawcy sktadajq swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej.

20.3, Oferty sktadane przez Wykonawcow podlegajq automatycznej klasyfikacji na podstawie

kryteriow ceny ofert.

20.4. W trakcie aukqi elektronicznej system na biezqco udost^pnia wszystkim Wykonawcom

informacje o pozycji ztozonych przez nich ofert. Ztozenie najkorzystniejszej oferty w aukcji

elektronicznej nie jest rownoznaczne z wyborem oferty.

20.5. Wykonawca w dniu zakoriczenia aukcji prze61e Zamawiajqcemu pjsemne potwierdzenie oferty

ztozonej w trakcie aukcji.

20.6. W przypadku odmowy lub uchylania si^ przez Wykonawc? od pisemnego potwierdzenia oferty

ztozonej w toku aukcji elektronicznej Zamawiajqcy moze zdecydowac, o wykiuczeniu

Wykonawcy z udziatu w post^powaniach prowadzonych w GK PGE poczqwszy od dnia

zaistnienia tych okolicznosci.

20.7. Wykonawcy dopuszczeni do udziahj w post^powaniu, ktorych oferty nie podlegajq odrzuceniu,

otrzymajq drog^ elektronicznq na adres e-mail podany w formularzu oferty instrukcje systemu

aukcyjnego w postaci ,,Podr9Cznlka Oferenta Systemu Aukcyjnego PGE" oraz login i has^o

umozliwiajqce si? zalogowanie do systemu.

Przed przystqpieniem do aukcji Wykonawca zobowiqzany Jest doktadnie zapoznac si^

z tresciq ,,Podr?cznika Uczestnika Systemu Aukcyjnego".

20.8. Udziat w aukcji elektronicznej wymaga posiadania urzqdzenjpfet^atycznych spetniajqcych

nast^pujqce wymagania techniczne: ( 7/ /-. fh

./

~Q

I'l
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• komputer klasy PC z systemem Microsoft Windows,

• dost^p do Internetu,

• przegl^darka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej

lub Mozilla FireFox w wersji 2.0 lub nowszej

• wtqczona obshjga skryptow i cookies (domyslnie),

20.9. Zamawiajqcy ma prawo do przerwania aukcji elektronicznej w przypadku problemow

zwiqzanych z parametryzacjq aukcji elektronlcznych wptywajqcych na jej przebieg.

Zamawiajqcy przerywa aukcj^ elektronicznq informujqc niezwtocznie wszystkich Wykonawcow

o nowym terminie otwarcia i warunkach zamkni^cia aukcji elektronicznej.

W powt6rzonej aukcji elektronicznej nie uwzgl^dnia si$ ztozonych ofert.

20.10. Zamawiajqcy ma prawo unlewaznic aukcj? elektroniczn^ w kazdym czasle, bez podawania

przyczyny informujqc o tym fakcleWykonawcow.

20.11. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow aukcji elektronicznej. 0 zmianie

zostanq niezwtocznie poinformowani wszyscy Wykonawcy zaproszeni do udziakj w aukcji.

20.12. W przypadku z+ozenia 1 Qednej) oferty nie podlegajqcej odrzuceniu zamawiajqcy zrezygnuje

z zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

20.13. Po zakoriczeniu aukcji elektronicznej Zamawiajqcy moze zdecydowac o przeprowadzeniu

negocjacji handlowych.

21. Informacje o formalnosciach jakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty w celu

realizacji Zamowienia.

21.1. Wykonawca po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych, potwierdzi

wynegocjowane warunki za pomocq elektronicznych 6rodk6w komunikacji lub w formie

pisemnej, w terminie wyznaczonym przez Komis]^ przetargowq.

21.2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowiqzany jest do zawarcia Umowy zgodnie

z fstotnymi Postanowieniami Umowy - Zaf^cznik nr 3 do SIWZ z Zamawiajqcym.

22. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy.

22.1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzielaniem zamowienia, w tym

rowniez tresc i warunki projektu Umowy, majq charakter poufny i mogq bye zarowno

w trakcie, Jak i po wykonaniu zamowienia, udost^pniane osobom trzecim przez Wykonawc?

jedynie za zgod^ Zamawiajqcego.

./ ^
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22.2. Dokumenty dostarczone w ofercie me podlegajq zwrotowi. Wykonawcy ponosz^ wszelkie

koszty wtasne zwiqzane z przygotowaniem i z^ozenlem ofert, niezaleznie od wyniku

Post^powania zakupowego. Wykonawcy zobowiqzujq si^ nie wnosi6 jakichkolwiek roszczeri

z tego tytuhj wzgl^dem Zamawiajqcego.

22.3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia Post^powania zakupowego

lub odstqpienia od niego w kazdym czasie w cz^ci lub w catosci bez podania przyczyny.

22.4. Warunkiem zakotaenia Post$powania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie

wymaganej zgody organow Spolki Zamawiaj^cego.

23. ZaUczniki:

Za^qcznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy.

Zatqcznik nr 2 - 06wiadczenie.

Zatqcznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy.
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