Stalowa Wola, 23.02.2010 r.
Or. III. 3410-16/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Zakup maszyn i urządzeń inkubatora.
Wyposażenie laboratoriów – Trenażer spawalniczy.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
http://www.bip.stalowawola.pl/
rodzaj Zamawiającego – administracja samorządowa
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655/ tj. o wartości zamówienia nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 193 000 euro.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
http://www.bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-163
Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w
Urzędzie Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
pok. 9, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru (tel. 015 643 35 62)
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
a) Przedmiotem dostawy jest kompleksowe wyposażenie laboratorium spawalnictwa - trenażer
spawalniczy, przeznaczonego dla Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli. Wykonywane
prace/próbki muszą charakteryzować się dużą precyzją oraz powtarzalnością. Wysoka jakość
wykonania prac/próbek jest niezwykle ważna dla dalszych prac badawczych.
W celu potwierdzenia, parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia należy do oferty dołączyć
opisy w formie papierowej, które w sposób jednoznaczny pozwolą stwierdzić, że parametry
eksploatacyjno – techniczne oferowanego urządzenia będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego,
przedstawionymi w specyfikacji technicznej (załącznik nr 1).

Urządzenie musi spełniać wymagania dyrektywy "Nowego Podejścia UE” znak CE.
b) Wspólny Słownik Zamówień:
Główny przedmiot:
CPV 42662000-4 Sprzęt spawalniczy
c) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz składania ofert
wariantowych.
d) Okres pełnej gwarancji na urządzenia stanowiące wyposażenie laboratorium spawalnictwa –
trenażer spawalniczy oraz na wszystkie części składowe wchodzące w skład oprzyrządowania i
wyposażenia musi wynosić minimum 12 miesięcy.
Urządzenia/aparatura w wersji do transportu i/lub instalacji (montażu w pomieszczeniu
warsztatowym Inkubatora ma umożliwić zamontowanie jej pomieszczeniu.
Koszt transportu, ustawienia, instalacji i uruchomienia urządzeń stanowiących wyposażenie
laboratorium – trenażer spawalniczy ponosi Dostawca.
Dokumentacja budowlana, montażowa i przyłączeniowa musi być udostępniona przez Dostawcę
nie później niź 90 dni przed planowanym terminem instalacji.
Uruchomienie i odbiór urządzeń stanowiących wyposażenie laboratorium – trenażer spawalniczy
nastąpi w oparciu o przygotowanie technologii i przeprowadzenie prób na detalach wskazanych
przez Zamawiającego.
Kompletne informacje o detalu odbiorowym zostaną udostępnione Dostawcy nie później niż 60 dni
przed planowanym terminem instalacji i uruchomieniem.
V. Termin wykonania zamówienia:
Czas realizacji dostawy urządzeń:
Urządzenia stanowiące wyposażenie laboratorium spawalnictwa – trenażer spawalniczy oraz na
wszystkie części składowe powinny być dostarczone w terminie od 5 września do 20 września 2010
roku. Data końcowa 20 września 2010 roku jest terminem ostatecznym realizacji zamówienia.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Wykonawcy powinni spełniać następujące szczegółowe warunki:
1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
2. zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedno zamówienie,
(dostawa wraz z instalacją, urządzeń stanowiących wyposażenie laboratoriów – trenażer
spawalniczy), na kwotę co najmniej 40 000 zł.
3. posiadają sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia tj posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 40 000 złotych,
4. zaakceptują warunki udziału w postępowaniu i postanowienia umieszczone we wzorze

umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji,
5. nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6. treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego
postępowania, przez kilku wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, warunki udziału formalne, tj. aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych
muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych wykonawców, natomiast określone powyżej
przez Zamawiającego warunki udziału merytoryczne, tj. posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej mogą być
spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego
– spełnia/nie spełnia.
5. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę,
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2
c) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 3.
2) W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w ty okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4;
2.

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy;
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składani ofert;
4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składani ofert;
5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
4) W celu potwierdzenia,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacja technicznym ;
2. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań
wykonawcy z normami jakościowymi, opartych na odpowiednich normach europejskich.
VII. Informacja na temat wadium:
1. Wadium w wysokości 2500 PLN (dwa tysiące pięćset zł ) należy wnieść przed terminem
składania ofert tj. do: 04.03.2010 r. do godz. 12ºº, Oryginał dokumentu wadialnego należy załączyć
do oferty.
Z treści dokumentu wadialnego musi jednoznacznie wynikać, iż gwarant wypłaci kwotę wadium
zamawiającemu bezwarunkowo i nieodwołalnie na każde żądanie, w okolicznościach podanych w
art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr
109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66, póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz
z 2004 r. Nr 145, póz. 1537).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdziełczy w Stalowej Woli
Nr 47 9430 0006 0000 1111 2000 0007
Z dopiskiem: „Wadium – Gmina Stalowa Wola" i nr postępowania Or. III. 3410 – 16/10
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach
określonych w art.46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
C Oferowana łączna cena brutto...................................................................80%
G Okres gwarancji ........................................................................................20%
Kryterium C – oferowana cena.
Każda ze złożonych ofert dostanie liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Cn

C= Co x100
gdzie:
Cn – najniższa cena złożona w postępowaniu przetargowym
Co – cena złożona w ofercie
Kryterium G – okres gwarancji.
Kryterium to dotyczy okresu gwarancji na urządzenie wymienione w niniejszej specyfikacji.
Każda ze złożonych ofert dostanie liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
G=

Go
x100
Gn

gdzie:
Go – okres gwarancji określony w ofercie
Gn – najdłuższy okres gwarancji określony w ofertach złożonych w przetargu
Łączna ocena oferty.
Sumaryczna ocena oferty zostanie ustalona zgodnie z wagami podanymi powyżej:
O = C × 80%+ G× 20%

IX. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 04.03.2010 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
pokój nr 9
X. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
XI. Informacje dodatkowe
- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
- Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
-Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7.
XII. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia
23.02.2010 r.

