
Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2018

Numer ogłoszenia

1125846

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę po jednej ofercie dla każdej części.
4. Ofertę należy złożyć w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi , 
ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap nie później niż do dnia 27.07.2018 r. do godz. 11.00
5. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin
jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 
zwrócone Wykonawcom nie otwierane.
7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2018 r. r. do godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert zawarte zostały w Rozdziale III, pkt. III.1 
specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego stanowiącej załącznik do niniejszej 
informacji o ogłoszeniu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Sereda – Koordynator projektu, Kierownik Oczyszczalni

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 876150218

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, fabrycznie nowego sprzętu do 
zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Gołdapi, w tym:
1) KOPARKO – ŁADOWARKI
2) CIĄGNIKA Z PRZYCZEPĄ I ROZRZUTNIKIEM DO OSADÓW



Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: gołdapski Miejscowość: Gołdap 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Gołdap

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, fabrycznie nowego sprzętu do 
zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Gołdapi, w tym:
1) KOPARKO – ŁADOWARKI,

2) CIĄGNIKA Z PRZYCZEPĄ I ROZRZUTNIKIEM DO OSADÓW

których szczgólowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji istotnych 
warunków zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej informacji o ogłoszeniu

Wykonawca wraz z wydaniem danego sprzętu będącego przedmiotem niniejszego zapytania 
ofertowego, zobowiązany będzie do przekazania:
a) dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w art. 5772 i 5773 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), w którym określone zostaną warunki 
serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego,
b) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych,
c) instrukcję obsługi w języku polskim wraz z wykazem części zamiennych oraz charakterystyką 
techniczno – eksploatacyjną pojazdów.
Wykonawca zapewni autoryzowany serwis zlokalizowany na terenie Polski. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia i asysty, w wymiarze min. 10 
godzin w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, przy czym szkoleniem zostanie objętych 2 
pracowników Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od Wykonawców maksymalnego czasu reakcji serwisu, wynoszącego nie 
dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, a ewentualny transport celem naprawy do 
najbliższego dla siedziby Zamawiającego serwisu odbywał się każdorazowo w okresie gwarancji na
koszt Wykonawcy, przy czym zakończenie naprawy winno zakończyć się w nieprzekraczalnym 
terminie 14 kalendarzowych od dnia przekazania zgłoszenia o tym fakcie, a dokonanego przez 
Zamawiającego.
Koszt transportu w ramach pierwszej dostawy ponosi Wykonawca.
Zamawiający informuje, że na dostarczonym sprzęcie dokona montażu systemu pozycjonowania 
sprzętu GPS oraz dokona oznaczenia zewnętrznego, np.: poprzez oklejenie, co winno pozostać bez 
wpływu na udzieloną gwarancję.



Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Potencjalny wykonawca może składać oferty 
do wszystkich części zamówienia.

Część 1 – Dostawa koparko – ładowarki

Część 2 – Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą i rozrzutnikiem do osadów

Kod CPV

43260000-3

Nazwa kodu CPV

Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Część 1 – Dostawa koparko – ładowarki
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
43260000-3 - koparki, czerpaki, ładowarki i maszyny górnicze

Część 2 – Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą i rozrzutnikiem do osadów

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
16000000-5 - Maszyny rolnicze
16700000-2 – Ciągniki
16520000-6 - Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych
16140000-8 – Maszyny do rozrzucania obornika

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia (tożsamy dla obu części zamówienia)
od daty podpisania umowy do 30.11.2018 r.

Załączniki

• specyfikacja istotnych warunków zapytania ofertowego 
• Załącznik nr 1.1 - formularz ofertowy - część 1 
• Załącznik nr 2.2 - wzór umowy - część 2 
• Załącznik nr 2.1 - wzór umowy - część 1 
• Załącznik nr 1.2 - formularz ofertowy - część 2 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa wobec potencjalnych Wykonawców, warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/888140
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/888142
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/888143
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/888144
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/888141


Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa wobec potencjalnych Wykonawców, warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa wobec potencjalnych Wykonawców, warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie potencjału technicznego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa wobec potencjalnych Wykonawców, warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa wobec potencjalnych Wykonawców, warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunki zmiany umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik 
nr 2 (odpowiednio część 1 - załącznik nr 1.1, część 2- załącznik nr 1.2)

Zamawiający nie przewiduje wprowadzania istotnych warunków zmian umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Cena za wykonanie zamówienia - 100% 
Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym 
Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów 
wg. wzoru:
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 10 pkt

Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę 
matematyczną w zakresie zaokrąglania. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny 
oferty.

Wykluczenia

1. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy 
Wykonawców, którzy w szczególności:
nie spełniają warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Generała Sikorskiego 9a

19-500 Gołdap (miasto)

warmińsko-mazurskie , gołdapski

NIP

8471383832

Tytuł projektu

Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w 
Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0084/17-00
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