SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGOWYCH
do ogłoszenia nr OGL_1/05/2015

SWP/OGL_1/05/2015

07-05-2015 r.

numer SWP

da ta
ogłos zeni a

07-05-2015 r.
da ta
za mi es zczeni a
ogłos zeni a

SPECYFIKACJA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REALIZOWANEGO ZGODNIE Z
REGULAMINEM POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
OBOWIĄZUJĄCEGO W EUROPORT Sp. z o.o. NA:
„DOSTAWA SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU
KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA
EUROPORT Sp. z o.o.” w Małaszewiczach Dużych, gmina Terespol, powiat bialski,
woj. lubelskie

Zatwierdzam………………………………………………………….
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego;
1.1. Zamawiający:
1.2. Adres siedziby:
1.3. Adres korespondencyjny:
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

REGON:
NIP:
Telefon/Fax:
Adres e-mail:
Strona WWW:

EUROPORT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 1C, Małaszewicze Duże, 21-540
Małaszewicze
ul. Warszawska 1C, Małaszewicze Duże, 21-540
Małaszewicze
060294147
537-24-80-482
83/343 89 59, 83/414 13 36
zofia.pikula@cleuroport.pl
www.cleuroport.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia;
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
regulaminem postępowania w sprawach udzielania zamówień obowiązującego w
EUROPORT Sp. z. o.o. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej
www.cleuroport.pl
2.2. Ilekroć w Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „Regulamin”, bez bliższego określenia,
o jaki regulamin chodzi, dotyczy ono Regulaminu postępowania w sprawach udzielania
zamówień obowiązujących w EUROPORT Sp. z. o.o.
2.3. Zaleca się, aby wszystkie pisma związanie z niniejszym postępowaniem były opatrzone
numerem sprawy tj. SWP/OGL_1/05/2015
2.4. Zamawiający oświadcza, iż przedmiot niniejszego postępowania może zostać objęty
projektem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej w ramach konkursu Działania
7.4: Rozwój transportu intermodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007 - 2013.

3. Opis przedmiotu zamówienia;
3.1. Przedmiotem

zamówienia

jest:

DOSTAWA

SAMOJEZDNEGO

WOZU

WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER DO
OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.
Szczegółowy opis urządzenia tj. w/w REACHSTACKER stanowi Załącznik Nr 1 do
Specyfikacji Warunków Przetargowych (SWP).
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3.2. REACHSTACKER ma być fabrycznie nowy i kompletny pod względem możliwości pracy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji w języku polskim oraz
przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń.
3.3. Sprzęt musi spełniać wymagania w zakresie eksploatacji na terminalu oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.4. Serwis gwarancyjny realizowany będzie na zasadach określonych w książce serwisowej
przy zachowaniu 24 godzinnego czasu reakcji na zgłoszenie awarii zakupionego
samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku kontenerów typu reachstacker,
a usunięcie usterek do 7 dni roboczych ustalony pomiędzy stronami. W dni ustawowo
wolne od pracy (wliczając soboty i niedziele) praca serwisu Sprzedającego (niezależnie
od przyczyny awarii) jest płatna przez Kupującego wg aktualnie obowiązujących stawek
za godzinę pracy serwisanta.
3.5. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez wyspecjalizowany
personel jego lub firmy przez niego upoważnionej oraz zapewnienia odpłatną wymianę
części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty upływu gwarancji udzielonej na
przedmiot umowy.
3.6. Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku przedmiotu umowy na terenie
Terminala EUROPORT w Małaszewiczach – na własny koszt zapewniając należyte jego
zabezpieczenie w czasie transportu oraz dbałość przy załadunku i rozładunku.
3.7. Szczegółowe warunki terminu realizacji przedmiotu zamówienia, długości okresu
gwarancji oraz warunki usług serwisowych określone zostały w projekcie umowy
stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Przetargowych (SWP).
3.8. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych oraz oferty wariantowej
przewidującej odmienny niż określony w SWP sposób realizacji zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia;
4.1. Zamówienie należy wykonać w terminie do nie później niż 01-11-2015r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
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warunków:
5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania na
mocy przesłanek analogicznych do wskazanych w art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki udziału określone przez
zamawiającego, tj.:
a) posiadał wiedzę i doświadczenie
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
lub aby przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia na
okres realizacji zadania zasobów wskazanych w lit. a) i b).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zadania, każdy
z nich zobowiązany jest potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu, natomiast
spełnienie warunków zawartych w lit. a) i b) Wykonawcy ci potwierdzają łącznie.
5.2.1

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie do
wykonania przedmiotowego zadania, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w
okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, przed terminem składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, co
najmniej jedną dostawę Reachstackera.

5.2.2

Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia, zgodny z opisem
przedmiotu zmówienia, jeżeli wykonawca wskaże , że spełni a on minimalne wymogi
techniczne oraz warunki dostawy i serwisu.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6.1. W celu potwierdzania warunku wskazanego w pkt. 5.1. tj. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia, Zamawiający żąda
przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów :
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 5 do SWP,
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2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2)
niniejszego ustępu składa dokument , lub dokume nty wystawione w kraju , w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia Wykonawcy nie
wystawia się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca pochodzenia tego Wykonawcy.
6.2 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego w pkt 5.2.1 warunki wiedzy i
doświadczenia Zamawiający żąda, przedłożenia przez Wykonawcę wykazu wykonanych
dostaw, według wzoru stanowiącego załącznik 4 do SWP, okresie ostatnich trzech lat,
przed upływem składania ofert w przedmiotowym postępowaniu,

a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem przedmiotu
dostawy, dokumentu potwierdzające, że wskazane dostawy zostały zrealizowane
należycie.
6.3 W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego w pkt. 5.2.2 potwierdzenia
spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez
Zamawiającego, Wykonawca przedkłada komplet dokumentów;
- opis techniczny przedmiotu zmówienia
- fotografii oferowanego REACHSTACKERA,
- deklaracji zgodności,
umożliwiających Zamawiającemu jednoznaczne potwierdzenie zgodności parametrów
technicznych oraz wyposażenia oferowanego REACHSTACKERA z wymogami określonymi
w szczegółowym opisie urządzenia (tj. załącznik nr 1 SWP)według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6
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7

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
7.1 Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Zofia Pikuła tel. 505 959 007 , zofia.pikula@cleuroport.pl
Sprawy techniczne Zbigniew Kozioł tel. 607 191 001, zbigniew@cleurotrans.pl
Europort ul. Warszawska 1C , Małaszewicze Duże 21-540 Małaszewicze.
7.2 Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem na etapie uzupełnienia
dokumentów wedle uznania strony może być przekazywana pisemnie, drogą
elektroniczną .
7.3 Jeżeli

Zamawiający

lub

Wykonawca

przekazują

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza
fakt ich otrzymania.
7.4 W przypadku braku żądania potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż zapytanie wysłane przez Zamawiającego na
adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
7.5 Na etapie uzupełnienia dokumentów Zamawiający uzna za ważne wszystkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty
elektronicznej na adres zofia.pikula@cleuroport.pl
7.6 Oferta wraz z wymaganymi w SWP dokumentami i oświadczeniami musi zostać
złożona w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert.
8

Opis sposobu przygotowywania ofert;
8.1 Oferta, załączniki i wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i załączników musi być dołączone do
oferty, w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.
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8.2 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na
Specyfikację.
8.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna ostateczna cena.
8.4 Oferta powinna zostać przygotowana na/lub w formie formularzy, które stanowią
załączniki do Specyfikacji.
8.5 Załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według
warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji.
8.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu
nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8.7 Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
8.8 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, notarialnie
potwierdzonej kopii albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kopia
pełnomocnictwa nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
ustanowionego pełnomocnika.
8.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8.10

Oferta musi być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej (zaklejonej),

nienaruszonej kopercie z oznaczeniem
NAZWY I DOKŁADNEGO ADRESU WYKONAWCY oraz z dopiskiem:
„DOSTAWA SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU
REACHSTACKERDO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.”
w Małaszewiczach Dużych, gmina Terespol, powiat bialski, woj. lubelskie
Nie otwierać przed godziną 9:00 dnia 22-05-2015r.”

8.11 Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8.12 Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich
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poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”.
Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego
podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji zamieszczonych w formularzu
„Oferta”.
8.13 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
8.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich
samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.
8.15 W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

9

Miejsce oraz termin składania ofert / wniosków;
9.1 Ofertę należy złożyć do dnia 22-05-2015 r. do godz. 900 w biurze Zamawiającego
ul. Warszawska 12C, Małaszewicze Duże, 21-5401 Małaszewicze
9.2 Oferta złożona po terminie składania ofert, bez względu na przyczynę, zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

10 Opis sposobu obliczenia ceny:
10.1

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo

zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać
niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
10.2

Cenę oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia należy wskazać w

formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji.
10.3

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
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objętego niniejszą SWP i wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz
załączonego wzoru umowy, w szczególności musi uwzględniać koszty dostawy
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, podatek VAT, koszty
ubezpieczenia, i inne.
10.4

Cena oferty winna być podana do dwóch miejsc po przecinku

10.5

Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

10.6

Cena oferty winna zawierać: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.

10.7

Wskazana przez Wykonawcę cena oferty powinna być ceną kompletną,

jednoznaczną i ostateczną.

11 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
11.1

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena ofertowa netto – o wadze 100 %
11.2

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który będzie spełniał warunki udziału w

postępowaniu oraz którego oferta będzie zgodna z SWP i zaoferuje wykonanie przedmiotu
zamówienia za najniższą cenę netto, za cały okres zamówienia.
11.3

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
11.4

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców

podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

12 Postanowienia końcowe
12.1 Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
12.1.1 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
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Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
terminem składania ofert
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania w upływie terminu składania ofert.

12.2 Zawarcie umowy
12.2.1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty, Wykonawca, którego
ofertę wybrano winien skontaktować się z Zamawiającym w celu dokonania niezbędnych
uzgodnień.

13 Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
13.1

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWP.

13.2

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem, gdy zmiany te będą
korzystne dla Zamawiającego lub wynikają ze zmiany w obowiązujących przepisach prawa
mające wpływ na przedmiot i warunki umowy, których wcześniej nie dało się przewidzieć.

14 Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna_ szczegółowy opis urządzenia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Projekt umowy
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanej dostawy
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 - Minimalne wymogi techniczne oraz warunki dostawy i serwisu
–opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 1 do
SWP/OGL_1/05/2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – szczegółowy opis urządzenia
SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU
KONTENERÓW TYPU REACHSTACKER :
1. Nowy
2. Urządzenie musi spełniać wszystkie normy przewidziane dla tego typu urządzeń przez prawo
polskie oraz europejskie (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE) i musi być oznakowane
znakiem CE Napęd 4x2 lub 4x4
3. instrukcja operatora w j. polskim
4. instrukcja konserwacji w j. polskim zawierająca listę kodów błędów urządzenia oraz schematy
elektryczne i hydrauliczne
5. katalog części zamiennych z wszystkimi podzespołami urządzenia w j. angielskim; deklaracja
zgodności urządzenia z obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń w j. polskim
6. Chwytnik - teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie oryginalny producenta urządzenia.
Podnoszenie kontenerów przy pomocy obrotowych rygli pływających ISO 20',30' i 40', z
automatycznym rozsuwem chwytnika dla każdego typu kontenera sterowanym z kabiny
7. przesuw boczny siłownikiem hydraulicznym min. 600 mm prawo – lewo
8. synchroniczne podnoszenie (jednoczesny wysuw i podnoszenie masztu dla pionowego
podnoszenia ładunku)
9. hydraulicznie sterowany przechył chwytnika prawo-lewo min 40 stopni i 5 stopnia,
umożliwiający wysypywanie ładunku z wnętrza kontenera
10. obrót chwytnika z ładunkiem min. 190 stopni w jedną i min 100 stopni w drugą stronę od
położenia wyjściowego
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11. sygnalizacja świetlna kolorami dobrze widoczna dla operatora określająca stan pracy
chwytnika zdublowana w kabinie dla bezpieczeństwa pracy urządzeniem
12. możliwość wyboru automatycznego ryglowania kontenerów z kabiny
13. haki w narożnikach chwytnika cztery haki w narożach chwytnika o udźwigu min 10 ton każdy
14. Udźwig nominalny urządzenia - 1 rząd kontenerów na placu składowym w odległości środka
kontenera min. 1865 mm od czoła przednich kół urządzenia min. 45000 kg
15. Nominalna wysokość podnoszenia urządzenia- 5 x ISO 8'6'' i 4 x ISO 9'6''
16. Silnik napędowy wysokoprężny turbodoładowany spełniający normę emisji EURO IV,
europejskiego producenta
17. Moc znamionowa silnika napędowego min. 255 kW
18. paliwo - olej napędowy ogólnodostępny w sprzedaży spełniający ogólne obowiązujące normy
jakościowe
19. Skrzynia biegów w pełni automatyczna, hydrokinetyczna,
20. hydraulika robocza - rozdzielony układ hydrauliczny hamulców, pompy o zmiennej
wydajności wydatek pomp reagujący na obciążenie
21. hamulec roboczy na przedniej osi, hydrauliczny, z mokrymi tarczami
22. hamulec postojowy tarczowy, suchy, załączany sprężynowo, rozłączany hydraulicznie
zamontowany na wale napędowym z aktywacją przyciskiem z kabiny
23. elektroniczny, w pełni automatyczny układ przeciążenia zapewniający bezpieczeństwo pracy
urządzenia
24. sterownie kierunkiem jazdy tylną osią skrętną z siłownikiem dwustronnego działania
25. kabina zamknięta, zapewniająca komfort pracy operatora, z regulowanym fotelem
wyposażonym w podłokietnik i pas bezpieczeństwa
26. konsola sterująca głównymi funkcjami roboczymi urządzenia regulowana, joystick sterujący
głównymi funkcjami roboczymi
27. wycieraczki na oknach
28. klimatyzacja i ogrzewanie sterowane z wewnątrz kabiny,
29. wyświetlacz w kabinie obrazujący prędkość jazdy: napięcie instalacji elektrycznej, aktualnie
wybrany bieg, temperatura oleju hydraulicznego, temperatura płynu chłodzącego silnika,
ciśnienie oleju silnika, odległość środka ciężkości ładunku od urządzenia, wysunięcie masztu,
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kat pochylenia masztu, zegar, obroty silnika, poziom paliwa, obsługę systemu CAN-BUS z
wyświetlaniem kodów błędów, waga dynamiczna ładunku, niezależnie od położenia
wysięgnika
30. kierownica i kolumna kierownicza regulowane pod kątem i na wysokość
31. kabina przesuwana hydraulicznie wzdłuż podwozia przy pomocy przycisku w kabinie, z
możliwością ustawienia możliwie najbliżej przodu urządzenia dla jak najlepszej widoczności
32. rolety przeciwsłoneczne na oknie przednim i dachowym
33. lusterka wsteczne jedno w kabinie, min. 2 na podwoziu urządzenia
34. oświetlenie robocze na dachu kabiny oświetlające pole robocze, światła robocze na
wysięgniku, światła robocze na chwytniku oświetlające pole robocze , kierunkowskazy,
światła krótkie i długie, dwa światła stop z tyłu, światła postojowe z przodu i z tyłu, światła
cofania przy załączonym biegu wstecznym
35. akustyczny sygnał cofania
36. ogumienie bezdętkowe, bieżnikowane parametry dobrane do nacisków osi urządzenia
37. 4 koła z przodu, 2 koła z tyłu, koła wymienne pomiędzy osiami
38. dodatkowe ogrzewanie podstawowych układów urządzenia grzałki elektryczne w zbiornikach
oleju hydraulicznego hamulców i hydrauliki roboczej, w bloku silnika oraz nagrzewnica
powietrza w kabinie zasilane z zewnątrz 3x380 V AC z podłączeniem jednym przewodem,
sterowane termostatycznie
39. dodatkowe miejsce siedzące w kabinie, składane
40. koło zapasowe
41. przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i bieżącej eksploatacji urządzenia

Nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………

Załącznik nr 2 do
SWP/OGL_1/05/2015
Strona 13 z 26

Adres siedziby:
……………………………………………………………
Adres do korespondencji:
……………………………………………………………
tel. i fax.- ……………………………………………
E-mail: …………………………………………………
NIP -

………………………………………………
OFERTA
1.1. Nawiązując

do

ogłoszenia

o

przetargu

nieograniczonym

na

DOSTAWĘ

SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU
REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.
składam niniejszą ofertę:
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zgodnie z
wymogami zawartymi w SWP/OGL_1./05/2015 za kwotę netto: …………………….…….…..…zł
Słownie: ……………………………..……………………...zł, plus ………… % podatek VAT, co stanowi łącznie
kwotę brutto ……………………… zł, Słownie …………………………………………………………………………………
2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w okresie od podpisania umowy do nie później niż ……….. r.
3. Akceptuje projekt umowy i w sytuacji wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych w SWP, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na
dzień otwarcia ofert.
5.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.

………………………………………

3.

………………………………………

2.

………………………………………

4.

………………………………………

Oferta wraz z załącznikami składa się z ………… kolejno ponumerowanych stron/kartek.
……………………………………

………………………………………………………

miejscowość data

podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 3 do
SWP/OGL_1/05/2015

UMOWA NR ………………2015
W dniu ……………….2015 r. w Małaszewiczach pomiędzy:
…………………………………………, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną
przez:
a ………………………… zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym (numer ogłoszenia OGL_1/05/2015) została zawarta umowa o następującej
treści
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku
kontenerów

typu

reachstacker

do

obsługi

działalności

terminala

Europort sp. z o.o.. w Małaszewiczach Dużych, gm. Terespol - zgodnie z przedstawioną
ofertą oraz o cechach zawartych w Specyfikacji technicznej w SWP/OGL_1/05/2015
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 stanowi jego własność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie,
wobec przedmiotu określonego w ust. 1, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a. Przeniesienia na Zamawiającego prawa własności i dostarczenie własnym środkiem
transportu w terminie i na miejsce wskazane przez Zamawiającego przedmi otu
umowy określonego w ust. 1. umowy.
b. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz przeszkoli
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.
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c. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy urządzenia wraz z kompletem niezbędnej
dokumentacji , zarejestrowane w odpowiednich urzędach i dopuszczone do
eksploatacji na terenie Polski wraz z książką serwisową.
4. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru dostawy .

§2
Termin wykonania umowy

Termin wykonania umowy ustala się do dnia ……………………………………

§3
Wartość umowy oraz warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty zgodnie z ofertą Wykonawcy wynagrodzenia brutto
zł (które jest wartością całkowitą zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją umowy) z
tytułu wykonania umowy w kwocie:
netto …………………………………………………
podatek VAT ……………………………………
brutto ……………………………………………….
2. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet dostawy samojezdnego wozu
wysięgnikowego do przeładunku kontenerów typu reachstacker w wysokości…………….. w
terminie……………………… dni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty pozostałej części wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia
dostawy potwierdzonej protokołem odbioru.

§4
Warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy lub 6 000,00 mth.
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2. Serwis gwarancyjny realizowany będzie na zasadach określonych w książce serwisowej przy
zachowaniu max. 24 godzinnego czasu reakcji na zgłoszenie awarii zakupionego
samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku kontenerów typu reachstacker, a
usunięcie usterek do 7 dni roboczych ustalony pomi ędzy stronami. W dni ustawowo wolne
od pracy (wliczając soboty i niedziele) praca serwisu Sprzedającego (niezależnie od przyczyny
awarii) jest płatna przez Kupującego wg aktualnie obowiązujących stawek za godzinę pracy
serwisanta.
3. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek w ciągu do 7 dni roboczych ustalony
pomiędzy stronami, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy do czasu
usunięcia usterek. W przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego w określonym
terminie, Zamawiający może wynająć urządzenie zastępcze na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez wyspecjalizowany personel
jego lub firmy przez niego upoważnionej oraz zapewnia odpłatną wymianę części zamiennych
przez okres minimum 10 lat od daty upływu gwarancji udzielonej na przedmiot umowy.
§5
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań umowy będą kary umowne;
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:


z tytułu niewykonania umowy 5 % wartości przedmiotu umowy brutto – określonej w
§ 3 umowy;



0,1 % wartości przedmiotu brutto, za każdy dzień opóźnienia dostawy lub za każdy
dzień opóźnienia w terminie naprawy w okresie gwarancji, maksymalnie 5%;

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:


z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 5 % wartości przedmiotu
umowy brutto – określonej w § 3 umowy;



zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji umowy bez płacenia kar
umownych
w przypadku gdy termin realizacji będzie dłuższy niż przewidziany w § 2
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w przypadku opóźnienia w płatnościach Zamawiającego Wykonawca ma prawo
naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

4. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.

§6
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.
4. Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznikami niniejszej umowy są:
1. oferta Wykonawcy,
2. specyfikacja warunków przetargowych (SWP/OGL_1/05/2015)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 4 do
SWP/OGL_1/05/2015

WYKAZ WYKONANEJ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT przed dniem wszczęcia postępowania przynajmniej
jednej dostawy odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zamówienia

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnych do
wykonania spełniania warunku i doświadczenia
NAZWA WYKONAWCY………………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES WYKONAWCY……………………………………………………………………………………………………………………………

l.p.

Przedmiot zamówienia

Terminy wykonania:

Miejsce wykonania,

(cha ra kterys tyka )

od……do…………

nazwa Zamawiającego

(dzi eń, mi es i ąc, rok)

…………………………………………............
Mi ejs cowość i data

…………………………………………………………………
czytel ny podpis lub podpisy i i mi enne pi eczęci e os oby l ub os ób
upowa żni onych do reprezentowa ni a Wykona wcy
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Załącznik nr 5
do SWP/OGL_1/05/2015

…………………………………
(pi eczęć Wykonawcy)

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Ja(My), niżej podpisany(ni) …………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(a dres siedziby Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenia na „DOSTAWĘ
SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU
REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.”
oświadczam (my), że Wykonawca, którego reprezentuje (my) :
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
2) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
3) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

……………………. dnia ……..r.

………………………………………………….
(pi eczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 6
do SWP/OGL_1/05/2015

MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE ORAZ WARUNKI DOSTAWY I SERWISU
–OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W

odpowiedzi

na

ogłoszenie

SAMOJEZDNEGO WOZU

o

postępowaniu

przetargowym

na

„DOSTAWĘ

WYSIĘGNIKOWEGO DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW TYPU

REACHSTACKER DO OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI TERMINALA EUROPORT Sp. z o.o.”

Ja(My), niżej podpisany(ni) …………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Na zwa (fi rma ) dokła dny a dres Wykona wcy/Wykona wców, w przypa dk u s kła da ni a ofert przez pod mi oty
wys tępujące wspól ni e poda ć na zwy(fi rmy) i dokła dne a dres y ws zys tki ch podmi otów s kła da jących ws pól ną ofertę.

Oświadczam(my), że oferowany reachsracker spełnia/ nie spełnia następujących
wymagań technicznych oraz warunki dostawy i serwisu.

Lp.

Wymogi techniczne

Spełnia/nie spełnia

Oferowane

1

2

3

4

1

Nowy

2

Urządzenie musi spełniać wszystkie normy
przewidziane dla tego typu urządzeń przez
prawo polskie oraz europejskie (dyrektywa
maszynowa 2006/42/WE) i musi być
oznakowane znakiem CE Napęd 4x2 lub 4x4

3

instrukcja operatora w j. polskim
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4

instrukcja konserwacji w j. polskim
zawierająca listę kodów błędów urządzenia
oraz schematy elektryczne i hydrauliczne

5

katalog części zamiennych z wszystkimi
podzespołami urządzenia w j. angielskim;
deklaracja zgodności urządzenia z
obowiązującymi normami dla tego typu
urządzeń w j. polskim

6

Chwytnik - teleskopowy, rozsuwany
hydraulicznie oryginalny producenta
urządzenia. Podnoszenie kontenerów przy
pomocy obrotowych rygli pływających ISO
20',30' i 40', z automatycznym rozsuwem
chwytnika dla każdego typu kontenera
sterowanym z kabiny

7

przesuw boczny siłownikiem hydraulicznym
min. 600 mm prawo – lewo

8

synchroniczne podnoszenie (jednoczesny
wysuw i podnoszenie masztu dla pionowego
podnoszenia ładunku)

9

hydraulicznie sterowany przechył chwytnika
prawo-lewo min 40 stopni i 5 stopnia,
umożliwiający wysypywanie ładunku z
wnętrza kontenera

10

obrót chwytnika z ładunkiem min. 190 stopni
w jedną i min 100 stopni w drugą stronę od
położenia wyjściowego

11

sygnalizacja świetlna kolorami dobrze
widoczna dla operatora określająca stan
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pracy chwytnika zdublowana w kabinie dla
bezpieczeństwa pracy urządzeniem
12

możliwość wyboru automatycznego
ryglowania kontenerów z kabiny

13

haki w narożnikach chwytnika cztery haki w
narożach chwytnika o udźwigu min 10 ton
każdy

14

Udźwig nominalny urządzenia - 1 rząd
kontenerów na placu składowym w
odległości środka kontenera min. 1865 mm
od czoła przednich kół urządzenia min.
45000 kg

15

Nominalna wysokość podnoszenia
urządzenia- 5 x ISO 8'6'' i 4 x ISO 9'6''

16

Silnik napędowy wysokoprężny
turbodoładowany spełniający normę emisji
spalin EURO IV, europejskiego producenta

17

Moc znamionowa silnika napędowego min.
255 kW

18

paliwo - olej napędowy ogólnodostępny w
sprzedaży spełniający ogólne obowiązujące
normy jakościowe

19

Skrzynia biegów w pełni automatyczna,
hydrokinetyczna,

20

hydraulika robocza - rozdzielony układ
hydrauliczny hamulców, pompy o zmiennej
wydajności wydatek pomp reagujący na
obciążenie

21

hamulec roboczy na przedniej osi,
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hydrauliczny, z mokrymi tarczami
22

hamulec postojowy tarczowy, suchy,
załączany sprężynowo, rozłączany
hydraulicznie zamontowany na wale
napędowym z aktywacją przyciskiem z
kabiny

23

elektroniczny, w pełni automatyczny układ
przeciążenia zapewniający bezpieczeństwo
pracy urządzenia

24

sterownie kierunkiem jazdy tylną osią
skrętną z siłownikiem dwustronnego
działania

25

kabina zamknięta, zapewniająca komfort
pracy operatora, z regulowanym fotelem
wyposażonym w podłokietnik i pas
bezpieczeństwa

26

konsola sterująca głównymi funkcjami
roboczymi urządzenia regulowana, joystick
sterujący głównymi funkcjami roboczymi

27

wycieraczki na oknach

28

klimatyzacja i ogrzewanie sterowane z
wewnątrz kabiny,

29

wyświetlacz w kabinie obrazujący prędkość
jazdy: napięcie instalacji elektrycznej,
aktualnie wybrany bieg, temperatura oleju
hydraulicznego, temperatura płynu
chłodzącego silnika, ciśnienie oleju silnika,
odległość środka ciężkości ładunku od
urządzenia, wysunięcie masztu, kat
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pochylenia masztu, zegar, obroty silnika,
poziom paliwa, obsługę systemu CAN-BUS z
wyświetlaniem kodów błędów, waga
dynamiczna ładunku, niezależnie od
położenia wysięgnika
30

kierownica i kolumna kierownicza
regulowane pod kątem i na wysokość

31

kabina przesuwana hydraulicznie wzdłuż
podwozia przy pomocy przycisku w kabinie, z
możliwością ustawienia możliwie najbliżej
przodu urządzenia dla jak najlepszej
widoczności

32

rolety przeciwsłoneczne na oknie przednim i
dachowym

33

lusterka wsteczne jedno w kabinie, min. 2 na
podwoziu urządzenia

34

oświetlenie robocze na dachu kabiny
oświetlające pole robocze, światła robocze
na wysięgniku, światła robocze na chwytniku
oświetlające pole robocze, kierunkowskazy,
światła krótkie i długie, dwa światła stop z
tyłu, światła postojowe z przodu i z tyłu,
światła cofania przy załączonym biegu
wstecznym

35

akustyczny sygnał cofania

36

ogumienie bezdętkowe, bieżnikowane
parametry dobrane do nacisków osi
urządzenia

37

4 koła z przodu, 2 koła z tyłu, koła wymienne
Strona 25 z 26

pomiędzy osiami
dodatkowe ogrzewanie podstawowych
układów urządzenia grzałki elektryczne w
zbiornikach oleju hydraulicznego hamulców i
hydrauliki roboczej, w bloku silnika oraz
nagrzewnica powietrza w kabinie zasilane z
zewnątrz 3x380 V AC z podłączeniem jednym
przewodem, sterowane termostatycznie
38

dodatkowe miejsce siedzące w kabinie,
składane,

39

koło zapasowe

40

przeszkolenie pracowników w zakresie
obsługi i bieżącej eksploatacji urządzenia

Informacje i objaśnienia do tabeli :
1. Kolumna nr 2 zawiera wymagane przez zamawiającego minimalne wymogi techniczne oraz
warunki dostawy i serwisu
2. Kolumna nr 3 jest wypełniana przez Wykonawcę . W przypadku nie spełnienia wymagań
przez Wykonawcę wpisać słowo „ nie spełnia”
3. Kolumna nr 4 wypełnia wykonawca w przypadku, gry oferuje on wyższe wymogi techniczne
lub lepsze warunki dostawy i serwisu. Wykonawca wpisuje wówczas konkretne wartości
parametrów technicznych.
Na potwierdzenie informacji zawartych w niniejszym dokumencie Wykonawca przedkłada
Szczegółową Specyfikacje Techniczną Producenta.
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