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WARUNKI PRZETARGU / WP/  

 

Rozdział I.  

Zamawiający. 

Nazwa: Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Spółka Akcyjna 

Siedziba: 91-850 ŁódŜ, ul.: Okopowa 70/106 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz.  7.00 – 15.00 

Numer telefonu w sprawie zamówienia: 42/657-51-10, wew. 220 

Numer faksu w sprawie zamówienia:  42/657-44-97 

Adres strony internetowej: www.wuko.pl 

E-mail: technologia@wuko.pl 

Numer KRS: 0000054611 

Numer NIP:  726-21-55-026 

Numer REGON: 471638479 

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo – PoŜyczkowe „PA-CO-BANK” 

                            W Pabianicach;  72 8788 0009  0022 6093 2001 0001         

 

Rozdział II.  

Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Podstawą przeprowadzenia procedury przetargowej są Warunki Przetargu i przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty 14.000,00 euro. 
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Rozdział III. 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kabiny lakierniczej wraz z 

instalacją i uruchomieniem. 

 

Szczegółowy zakres zamówienia: 

a) Minimalne wymogi dotyczące kabiny lakierniczej: 

 

L.p. Nazwa parametru Zamówienie 

1 2 3 

1. WYMIARY  

1.1 długość wew. nie mniej niŜ 15,60 m 

1.2 szerokość wew. nie mniej niŜ 4,95 m 

1.3 wysokość wew. nie mniej niŜ 4,90 m 

1.4 pole powierzchni nie mniej niŜ 79,0 m2 

1.5 kubatura nie mniej niŜ 390,0 m3 

2. WYCIĄG   

2.1 Podłogowy, fundamenty betonowe zagłębione TAK 

3 KONSTRUKCJA ŚCIAN  

3.1 Modułowa, dwuścienny moduł wypełniony izolacją termiczną i 

akustyczną o szer. Min. 

60 mm 

4 BRAMA(wjazdowa i wyjazdowa) szt. 2  

4.1 Rolowana, bezkolizyjna B x H 3,60 x 4,20 mm 

4.2 Skrzydłowa, łamana, przeszklona B x H 3,60 x 3,20 mm 

4.3 Drzwi serwisowe (ewakuacyjne) 0,8 x 2,1 mm 2 szt. 

5 OŚWIETLENIE  

5.1 Górne skośne - NatęŜenie oświetlenia 900÷1100 Lux 
5.2 Górne boczne - NatęŜenie oświetlenia 900÷1600 Lux 
5.3 Zapłon elektroniczny beziskrowy TAK 

5.4 Górne lampy  min. 20 x 4 x 36W 
5.5 Boczne lampy  min. 20 x 4 x 36W 
5.6 Moc oświetlenia min. 57 kW 
6. SYSTEM WENTYLACYJNY  

6.1 Łączna wydajność 84000 m3/h 
6.2 Łączna moc 2 x 22 = 44 kW 
6.3 Prędkość przepływu przez pustą kabinę nie mniej niŜ 0,2 - 0,29 m/s 
6.4 Ilość wymian powietrza przez pustą kabinę  x 3,5 /min 
6.5 Regulacja mech/pneumat/el-mech 
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L.p. Nazwa parametru Zamówienie 

1 2 3 

7. SYSTEM GRZEWCZY - ODZYSK CIEPŁA  

7.1 System grzewczy bezpośredni palnikami gazowymi TAK 

7.2 Funkcja recyrkulacji powietrza roboczego w procesie suszenia TAK 

7.3 Funkcja recyrkulacji powietrza roboczego częściowa i całkowita  
w procesie suszenia 

TAK 

7.4 Funkcja rekuperacji powietrza roboczego w procesie lakierowania TAK 

7.5 Sprawność systemu rekuperacji 40-60% 
7.6 Rekuperator stały/obrotowy 
7.7 System rekuperacji dwufunkcyjny 
8. INSTALACJA WENTYLACYJNO-SPALINOWA  
8.1 Instalacja nawiewna, czerpnie powietrza- kanały wentylacyjne z 

blach cynkowanych wyprowadzone do wysokości stropu 
zewnętrznego kabiny a następnie poza halę. Zakończenie kanałów 
- osiatkowany wylot 

Szt. 1 

8.2 Instalacja wywiewna, wyciągowa, wyrzutnie powietrza kanały 
wentylacyjne z blach cynkowanych wyprowadzone do wysokości 
stropu zewnętrznego kabiny a następnie poza halę. Zakończenie 
kanałów - osiatkowany wylot 

Szt. 1 

8.3 Instalacja spalinowa, kominy spalin φ 0,25 m z blach 
nierdzewnych wyprowadzone poza pomieszczenie 

Szt. 1 

9. FILTRACJA  
9.1 Nadmuchu  dwustopniowa 
9.2 stopień I  - maty filtracyjne Klasa EU4 
9.3 stopień II - maty filtracyjne Klasa EU5 
9.4 Wyciągu  czterostopniowa  
9.5 stopień I  - maty filtracyjne Klasa EU3 
9.6 stopień II - maty filtracyjne Klasa EU3 
9.7 stopień III  - maty filtracyjne Klasa EU4 
9.8 stopień IV - filtr węglowy-węgiel aktywny CA (BA10/BA11) 
10. WYPOSAśENIE  
10.1 System sterujący automatyczny centralny Szt. 1 
10.2 Układy lub systemy zabezpieczające i kontrolujące 

 
Szt.1 

10.3 Świadectwo dopuszczenia do pracy i stosowania w Polsce  
wydane przez G.I.G.K.D.B 

TAK 

10.4 Gwarancja TAK 

10.5 Instrukcja obsługi TAK 

10.6 Znak CE TAK 

11. PRZYŁĄCZA-WYMAGANIA   
11.1 Instalacja elektryczna 380/220 V, 50 Hz 
11.2 Instalacja spręŜonego powietrza 6-8 at / 600 L 
11.3 Instalacja gazowa 30-50 mbar 
11.4 Instalacja olejowa max 15 m 
 

b) dodatkowe wymagania: 

1) montaŜ prasy kabiny lakierniczej obejmujący: 
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− przygotowanie fundamentów (powierzchni) do montaŜu kabiny, 

− ustawienie i wypoziomowanie kabiny lakierniczej, 

− podłączenie zasilania do kabiny lakierniczej (połoŜenie i podciągniecie przewodów 

wykona Zamawiający), 

2) uruchomienie kabiny lakierniczej obejmujące przygotowanie urządzenia do pracy. 

3) certyfikat zgodności maszyny z obowiązującymi wymaganiami unijnymi, 

4) okres gwarancji – minimum 12 miesięcy, 

5) szkolenie w zakresie obsługi 3 pracowników Zamawiającego 

6) zapewnienie autoryzowanego serwisu, 

7) zapewnienie dostępności do części zamiennych przez min. 10 lat 

8) instrukcja obsługi maszyny wraz z wykazem części zamiennych w języku polskim, 

9) wymagany termin dostawy loco WUKO SA – do dnia 30.09.2013 r. 

10) Dostarczone urządzenie musi być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Ilość 

komponentów uŜytych do jego produkcji pochodzących z poza UE nie moŜe 

przekraczać 10% (waga ceny). Dostawca potwierdza to pisemnym oświadczeniem 

załącznik nr 5 do WP. 

11) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

12) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 

13) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14) Zamawiający wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 

15 000PLN; w postaci: pienięŜnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

 

 

Rozdział IV.  

Dokumenty przetargowe i forma porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy. 

1. Zestaw materiałów przetargowych obejmuje: 

 

1) załączniki do Warunków Przetargu 

a. załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, 

b. załącznik nr 2 -  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 

c. załącznik nr 3 -  Wykaz wykonanych dostaw, 

d. załącznik nr 4 -  Wzór umowy. 
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e. załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o ilości komponentów uŜytych w 

urządzeniu pochodzących z poza UE. 

f.  załącznik nr 6 - Wykaz parametrów technicznych kabiny lakierniczej do 

oceny zgodności oferowanego urządzenia z przedmiotem zamówienia. 

 

2. Osoba upowaŜniona ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 

− Janusz Berent, tel. 42/657-51-10, wew. 220 

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub e-mailem. KaŜda ze stron na Ŝądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ: 

− na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o 

wyjaśnienie treści WP wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4.1. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu wpłynął po upływie terminu  

składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4.2. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 4.  

   

Rozdział V.  

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące : 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 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. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w pkt 1 Wykonawca 

składa Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 do WP. 
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3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia o 

których mowa w pkt 1 ppkt 2 wymagane jest udokumentowanie minimum 5 dostaw. Wykaz 

wykonanych dostaw w okresie ostatnich 12 m-cy przed upływem terminu składania ofert - 

Załącznik nr 3 do WP. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawca składa: 

4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Załącznik nr 2 do WP 

4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4.3. Dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczno-finansową Wykonawcy: 

sprawozdanie finansowe za 2012 r./ bilans i rachunek zysków i strat lub 

sprawozdanie F-01 za IV kw. 2012 r. 

5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot  dostawy spełnia wymagania Zamawiającego 

określone w rozdziale III pkt. 1 WP Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty 

odpowiednich dokumentów  tj. ogólnodostępnych materiałów handlowych np.: foldery (katalogi) 

ze zdjęciami oferowanej maszyny oraz opisem i parametrami technicznymi w języku polskim. 

6. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 na podstawie 

złoŜonej oferty i oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz Wykazu 

wykonanych dostaw a takŜe złoŜonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale VI 

niniejszej WP. 

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie dokonana 

na zasadzie formuły „spełnia/ nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych 

dokumentach i oświadczeniach, których wykaz znajduje się w rozdziale VI niniejszych WP. 

8. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w  pkt.4 ppkt. 4.2 winien przedłoŜyć odpowiedni 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania, 

potwierdzające, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
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sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

 

Rozdział VI. 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków określonych w WP. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć następujące oświadczenia: 

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 do WP. 

1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2 do WP. 

a. Aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru,  wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

b. Dokumentami potwierdzającymi sytuację ekonomiczno-finansową Wykonawcy: 

sprawozdaniem finansowym za 2012 r./ bilans i rachunek zysków i strat lub 

sprawozdaniem F-01 za IV kw. 2012 r. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć następujące dokumenty: 

2.1. Ofertę handlową 

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2.3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 12  m-cy przed upływem terminu 

składania ofert - Załącznik nr 3 oraz dokumenty potwierdzające wykonane 

dostawy/referencje, protokóły zdawczo-odbiorcze/. 

2.4. Oświadczenie Wykonawcy o ilości komponentów uŜytych w urządzeniu pochodzących z 

poza UE - Załącznik nr 5. 

2.5. Odpowiednie dokumenty  tj. ogólnodostępne materiały handlowe np.: foldery (katalogi) 

ze zdjęciami oferowanej maszyny oraz opisem i parametrami technicznymi w języku 

polskim, potwierdzające zgodność oferowanego maszyny z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego. 
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Rozdział VII. 

Przygotowanie ofert. 

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŜeniem oferty. 

2. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim. 

3. Wykonawca moŜe przedłoŜyć jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, 

który przedkłada lub partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe wszystkie oferty z 

udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

4. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

5. Ceny zostaną podane przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej. 

6. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) . 

7. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, wymagają podpisu osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z dokumentem rejestracyjnym, albo osoby lub osób 

upowaŜnionych, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty. 

8. Zamawiający uznaje, Ŝe podpisem jest złoŜony własnoręcznie znak, z którego moŜna odczytać 

zgodne z aktualnym dokumentem toŜsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeŜeli 

własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on 

uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego moŜna odczytać imię i nazwisko 

podpisującego. 

9. Wszystkie dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający uzna kserokopie 

dokumentów za prawidłowo potwierdzone, jeŜeli kaŜda strona dokumentu będzie opatrzona 

klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby lub osób upowaŜnionych do 

reprezentowania wykonawcy.  

10. Oferta nie moŜe zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji 

wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez 

wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane 

przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

11. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i złoŜone w sposób 

uniemoŜliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.  

12. Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. 
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Rozdział VIII.  

Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający  wymaga zabezpieczenia oferty wadium w kwocie 5.000,00 PLN w formie: 

przelewu na konto Zamawiającego lub w kasie, lub w formie gwarancji  bankowej lub 

ubezpieczeniowej. Oryginał dokumentu naleŜy dołączyć do oferty.  

 

Rozdział IX.  

Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 

ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą,  zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

 

Rozdział X. 

Składanie ofert. 

1. Oferta będzie zaadresowana do Zamawiającego i zewnętrznie opatrzona ostrzeŜeniem, aby nie 

otwierać jej przed określoną poniŜej godziną i datą otwarcia ofert. 

2. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie moŜna było zapoznać się z jej treścią do 

czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy. 

3. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, nie później niŜ o godzinie 

12:00 w dniu  06.03.2013 r. 

4. Ofertę złoŜoną po wymienionym wyŜej terminie zwraca się wykonawcom bez otwierania. 

5. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty winno być przygotowane i 

oznaczone zgodnie z postanowieniami niniejszej WP, a koperta dodatkowo opatrzona 

odpowiednio określeniami „zmiana” lub „wycofanie”. 

  

Rozdział XI.   

Otwarcie ofert i ich ocena. 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej, w dniu 

06.03.2013 r. o godz. 12:15. 

2. Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłoŜone zgodnie niniejszą WP, nie 

zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy. 
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3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację o 

wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Po otwarciu ofert, Zamawiający przekaŜe następujące informacje: nazwę i siedzibę wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana oraz cenę. 

6. Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównania ofert, 

dotyczące wyboru wykonawcy nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego 

wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).  

7. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.  

8. W toku badania  i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących 

treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą 

negocjacji dotyczących złoŜonej oferty. 

9. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie: 

1) warunków udziału w postępowaniu; 

2) przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, 

zawierające błędy, 

do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 

10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

11. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w 

postępowaniu. 

12. Wykonawcy nie spełniający wymagań określonych w Rozdz. V podlegają wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści WP,  

2) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

3) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu , 

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  
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5) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki,  

6) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

14. O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy Wykonawcy. 

15. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszych WP. 

16. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert. 

17. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

a. Kryterium zgodności parametrów technicznych oferty z zamówieniem. 

Oferent wypełnia Załącznik nr 6 kol. 4 „Oferta” podając parametry oferowanego 

urządzenia. Ocenie podlegają parametry które w kolumnie 3 „Zamówienie” mają podana 

wartość lub ilość. 

W kolumnie 5 i 6 Zamawiający dokona oceny Oferty na zasadzie określenia „spełnia” 

„nie spełnia”. 

Oferty nie spełniające wymagań podanych w załączniku nr 6 i TABELI 1 Roz. III pkt.1 

ppkt.a zostaną odrzucone. Na tym etapie oceny punkty nie są przyznawane 

 

b. Kryteria i zasady oceny ofert i przyznawania punktów 

Ocenie będą podlegały tylko oferty Wykonawców niewykluczonych i nieodrzucone.  

 

Kryterium wyboru Znaczenie 

Cena oferty 70 % 

Okres gwarancji 20 % 

Warunki płatności 10 % 

 

Ocena ofert dokonana zostanie w następujący sposób: 

w zakresie kryterium „cena oferty” –  zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru: 

 

C min 

C = --------------------- x 100 pkt x 70 % 

C of 

gdzie: 
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C- wartość punktowa kryterium ceny  

C min – najniŜsza cena spośród wszystkich ofert 

Cof – cena podana w badanej ofercie 

 

 

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny, w przypadku złoŜenia oferty przez podmiot 

zagraniczny: 

− z krajów Unii Europejskiej, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej Wykonawcy róŜnicę  w kwocie 

naleŜnego podatku VAT, obciąŜającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, 

− z państw trzecich, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej Wykonawcy róŜnicę w kwocie 

naleŜnego podatku VAT, obciąŜającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy oraz cło.  

Do porównania ofert pod uwagę będzie brana łączna wartość brutto zamówienia wynikająca z 

Oferty Handlowej. 

 

w zakresie kryterium „okres gwarancji” - ocena będzie odbywała się na podstawie ilości punktów 

przyznanych na bazie zapisów oferty dotyczących okresu gwarancji i poniŜszej tabeli oraz zgodnie ze 

znaczeniem tego kryterium. 

 

Długość oferowanej gwarancji w miesiącach Ilość przyznawanych punktów 

12 0 pkt x 20% 

13 – 18 10 pkt x 20% 

19 – 24 30 pkt x 20% 

25 - 36 60 pkt x 20% 

powyŜej 36 100 pkt x 20% 

 

 

w zakresie kryterium „termin płatności” - ocena będzie odbywała się na podstawie ilości punktów 

przyznanych na bazie zapisów oferty dotyczących terminu płatności i poniŜszej tabeli oraz zgodnie ze 

znaczeniem tego kryterium. 
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Długość oferowanego terminu płatności 

w dniach kalendarzowych 
Ilość przyznawanych punktów 

Przedpłata lub do 13 dni 0 pkt x 10% 

14 – 29 dni 10 pkt x 10% 

30 – 44 dni 50 pkt x 10% 

45 – 59 dni 75 pkt x 10% 

PowyŜej 59 dni 100 pkt x 10% 

 

Punkty za cenę, okres gwarancji i termin dostawy maszyny zostaną zsumowane. 

Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złoŜonych ofert.. 

JeŜeli nie moŜna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybierze ofertę z niŜszą ceną.  

 

18. Cena oferowana powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 

między innymi: koszty dostawy, serwisowania w okresie gwarancyjnym oraz przeszkolenia 3 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny. 

19. Obliczenia ocen punktowych ofert będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, przy czym końcówki poniŜej 0,005 pomija się a końcówki 0,005 i wyŜsze zaokrągla się 

do 0,01 

20. Zamawiający przed upływem okresu związania ofertą, niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej zawiadomi jednocześnie wykonawców, którzy złoŜyli oferty o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

21. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie, jeŜeli: 

1) nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą 

Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe zamawiający 

moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty ; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie Zamawiającego, czego nie moŜna było 

wcześniej przewidzieć; 
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4) postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą zawarcie 

niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy . 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyn. 

22. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

Rozdział XII. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo 

wzór umowy oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia 

umowy. 

2. W celu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania 

umowy . 

3. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŜona tylko jedna oferta Zamawiający 

zawrze umowę przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 

 

 

Rozdział XIII.   

Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Przetargu /WP/ zastosowanie mają 

przepisu Kodeksu Cywilnego. 
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Załącznik nr 1 
 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 
 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data: ………………………………………………………………………. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

„Dostawę fabrycznie nowej kabiny lakierniczej wraz z instalacją i uruchomieniem” 

 

 

Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki, dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

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. 

 

 

 

 

 

....................... ....................................................................................................... 

(pieczęć wykonawcy) (podpis osoby lub osób uprawnionych do podpisywania w imieniu 

wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy:   ………………………………………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy:    ………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data:     ………………………………………………………………………. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

„Dostawę fabrycznie nowej kabiny lakierniczej wraz z instalacją i uruchomieniem” 

 

Oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Warunkach Przetargu (WP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................... ....................................................................................................... 

(pieczęć wykonawcy) (podpis osoby lub osób uprawnionych do podpisywania w imieniu 

wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
 
 

…………………………….. 
                                                                                                                            (data, miejsce)                      

 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyŜej 14 000 euro na „Dostawę fabrycznie nowej kabiny lakierniczej wraz z 
instalacją i uruchomieniem” 
 
Oświadczamy, Ŝe w okresie ostatnich 12 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert 
wykonaliśmy następujące dostawy: 
 

 
Lp. 

 
Przedmiot dostawy 

Data 
wykonania 

(dzień, 
miesiąc i rok) 

Odbiorca dostawy (nazwa, 
adres) 

Wartość 
dostawy 
brutto 
(PLN) 

1.     

2.     

3.     

4     

5.     

 
Uwaga: 
NaleŜy podać wykonane dostawy w okresie ostatnich 12 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem  dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane (referencje, inne). 

 
 

....................... ....................................................................................................... 

(pieczęć wykonawcy) (podpis osoby lub osób uprawnionych do podpisywania w imieniu 

wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
 

UMOWA Nr 9/RPLD.03.02.00-00-081/09/2013 
 
 
 

zawarta w dniu ..............2013 r. pomiędzy Wytwórnią Urządzeń Komunalnych  WUKO Spółka Akcyjna, 

91-850 Łódź, ul. Okopowa 70/106, NIP – 7262155026, REGON – 471638479 zwaną dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

a  

………………………………………………………………………………………………………………….., 

NIP - …………….….,   REGON - ……………………., 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie warunków 

przetargu udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ……………………………… 2013 r. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawy fabrycznie nowej kabiny 

lakierniczej wraz z instalacją i uruchomieniem posiadającej certyfikat zgodności z wymaganiami 

unijnymi na warunkach wymienionych w dokumentach stanowiących integralną część umowy tj. 

-   Ofercie Wykonawcy, 

-   Warunkach Przetargu (WP)   

§ 2 

GWARANCJA I SERWISOWANIE 

1. Gwarancja na maszynę wynosi ………….. miesięcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gwarancyjny serwis autoryzowany z czasem reakcji do 

24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym 

problemie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw gwarancyjnych w ciągu 7 dni roboczych od daty 

przyjęcia zgłoszenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis pogwarancyjny dla przedmiotu umowy. 

5. Zamawiającemu przysługują z tytułu rękojmi uprawnienia na zasadach i warunkach określonych w 

Kodeksie Cywilnym 
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§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę własnym transportem na jego koszt do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego: 91-850 Łódź, ul. Okopowa 70/106 

2. Przekazanie  przedmiotu umowy nastąpi  na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi 

maszyny dla 3 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w 

miejscu dostawy przedmiotu zamówienia i obejmować zakres umoŜliwiający prawidłową eksploatację 

maszyny. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

1. Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi: 

…………………………. PLN (słownie: ………………………………………………………… PLN), 

w tym wynagrodzenie netto: …….. PLN (słownie: ……………………………………………….. PLN), 

plus podatek VAT w wysokości: …………. PLN (słownie: ………………………………… ……PLN), 

2. PowyŜsza kwota obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem i przekazaniem Zamawiającemu 

przedmiotu umowy oraz obowiązujący podatek VAT.  

§ 5 

ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo odbiorczy. 

2. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

w terminie ……………….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

§ 6 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 15 000,00 PLN    

(słownie piętnascie : tysięcy PLN) wniesionego w formie: 

Zabezpieczenia pienięŜnego (przelew na konto Zamawiającego) 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 

daty końcowego odbioru maszyny, stwierdzającego naleŜyte wykonanie umowy. 

§ 7 

TERMIN REALIZACJI DOSTAWY 

5)    Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu dostawy w 

terminie do dnia 30.09.2013 r (nie dłuŜej niŜ 12 tygodni od podpisania umowy). 
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§ 8 

ODSZKODOWANIA 

1. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną wysokości  10% wartości przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna z tytułu opóźnienia wykonania naprawy 

gwarancyjnej w wysokości 0,1% cenny netto urządzenia za kaŜdy dzień opóźnienia. 

4. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego 

wynagrodzenia. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 9 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 10 

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

§ 11 

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. 

2.   W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 

powszechny. 

§ 12 

Wszelkie dopuszczalne zmiany niniejszej umowy oraz oświadczenie o odstąpieniu od niej wymagają 

dla swej waŜności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu oraz zgody obu stron. 

 

§ 13 

Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 

stron umowy. 

 

 

 

 

               Zamawiający                                                                    Wykonawca 
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Załącznik nr 5 
 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku o ilości 
komponentów uŜytych do produkcji kabiny lakierniczej pochodzących 
z poza UE nie przekraczającej 10% wartości urządzenia (waga ceny). 

 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data: ………………………………………………………………………. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  

„Dostawę fabrycznie nowej kabiny lakierniczej wraz z instalacją i uruchomieniem” 

 

 

Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunek dotyczący: 

 

Ilości komponentów uŜytych do produkcji kabiny lakierniczej pochodzących z poza UE nie 

przekraczającej 10% wartości urządzenia (waga ceny).;  

 

 

 

 

 

 

 

 

....................... ....................................................................................................... 

(pieczęć wykonawcy) (podpis osoby lub osób uprawnionych do podpisywania w imieniu 

wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 
 

Wykaz parametrów technicznych kabiny lakierniczej do oceny 
zgodności oferowanego urządzenia z przedmiotem zamówienia. 

 
 

Ocena Zamawiającego 
L.p. Nazwa parametru Zamówienie Oferta 

Spełnia Nie spełnia 

1 2 3 4 5 6 

1. WYMIARY     

1.1 długość wew. nie mniej niŜ 15,60 m    

1.2 szerokość wew. nie mniej niŜ 4,95 m    

1.3 wysokość wew. nie mniej niŜ 4,90 m    

1.4 pole powierzchni nie mniej niŜ 79,0 m2    

1.5 kubatura nie mniej niŜ 390,0 m3    

2. WYCIĄG      

2.1 Podłogowy, fundamenty betonowe zagłębione TAK    

3 KONSTRUKCJA ŚCIAN     

3.1 Modułowa, dwuścienny moduł wypełniony 

izolacją termiczną i akustyczną o szer. Min. 

60 mm    

4 BRAMA(wjazdowa i wyjazdowa) szt. 2     

4.1 Rolowana, bezkolizyjna B x H 3,60 x 4,20 mm    

4.2 Skrzydłowa, łamana, przeszklona B x H 3,60 x 3,20 mm    

4.3 Drzwi serwisowe (ewakuacyjne) 0,8 x 2,1 mm 2 szt.    

5 OŚWIETLENIE     

5.1 Górne skośne - NatęŜenie oświetlenia 900÷1100 Lux    

5.2 Górne boczne - NatęŜenie oświetlenia 900÷1600 Lux    

5.3 Zapłon elektroniczny beziskrowy TAK    

5.4 Górne lampy  min. 20 x 4 x 36W    

5.5 Boczne lampy  min. 20 x 4 x 36W    

5.6 Moc oświetlenia min. 57 kW    

6. SYSTEM WENTYLACYJNY     

6.1 Łączna wydajność 84000 m3/h    

6.2 Łączna moc 2 x 22 = 44 kW    

6.3 Prędkość przepływu przez pustą kabinę nie 
mniej niŜ 

0,2 - 0,29 m/s    

6.4 Ilość wymian powietrza przez pustą kabinę  x 3,5 /min    

6.5 Regulacja mech/pneumat/el
-mech 
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Ocena Zamawiającego 
L.p. Nazwa parametru Zamówienie Oferta 

Spełnia Nie spełnia 

1 2 3 4 5 6 

7. SYSTEM GRZEWCZY - ODZYSK 
CIEPŁA 

    

7.1 System grzewczy bezpośredni palnikami 
gazowymi 

TAK    

7.2 Funkcja recyrkulacji powietrza roboczego w 
procesie suszenia 

TAK    

7.3 Funkcja recyrkulacji powietrza roboczego 
częściowa i całkowita  w procesie suszenia 

TAK    

7.4 Funkcja rekuperacji powietrza roboczego w 
procesie lakierowania 

TAK    

7.5 Sprawność systemu rekuperacji 40-60%    

7.6 Rekuperator stały/obrotowy    

7.7 System rekuperacji dwufunkcyjny    

8. INSTALACJA WENTYLACYJNO-
SPALINOWA 

    

8.1 Instalacja nawiewna, czerpnie powietrza- 
kanały wentylacyjne z blach cynkowanych 
wyprowadzone do wysokości stropu 
zewnętrznego kabiny a następnie poza halę. 
Zakończenie kanałów - osiatkowany wylot 
 

Szt. 1    

8.2 Instalacja wywiewna, wyciągowa, wyrzutnie 
powietrza kanały wentylacyjne z blach 
cynkowanych wyprowadzone do wysokości 
stropu zewnętrznego kabiny a następnie poza 
halę. Zakończenie kanałów - osiatkowany 
wylot 

Szt. 1    

8.3 Instalacja spalinowa, kominy spalin φ 0,25 m 
z blach nierdzewnych wyprowadzone poza 
pomieszczenie 

Szt. 1    

9. FILTRACJA     

9.1 Nadmuchu  dwustopniowa    

9.2 stopień I  - maty filtracyjne Klasa EU4    

9.3 stopień II - maty filtracyjne Klasa EU5    

9.4 Wyciągu  czterostopniowa     

9.5 stopień I  - maty filtracyjne Klasa EU3    

9.6 stopień II - maty filtracyjne Klasa EU3    

9.7 stopień III  - maty filtracyjne Klasa EU4    

9.8 stopień IV - filtr węglowy-węgiel aktywny CA (BA10/BA11)    

10. WYPOSAśENIE     

10.1 System sterujący automatyczny centralny Szt. 1    

10.2 Układy lub systemy zabezpieczające i 
kontrolujące 
 

Szt.1    
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Ocena Zamawiającego 
L.p. Nazwa parametru Zamówienie Oferta 

Spełnia Nie spełnia 

1 2 3 4 5 6 

10.3 Świadectwo dopuszczenia do pracy i 
stosowania w Polsce  wydane przez 
G.I.G.K.D.B 

TAK    

10.4 Gwarancja TAK    

10.5 Instrukcja obsługi TAK    

10.6 Znak CE TAK    

11. PRZYŁĄCZA-WYMAGANIA      

11.1 Instalacja elektryczna 380/220 V, 50 
Hz 

   

11.2 Instalacja spręŜonego powietrza 6-8 at / 600 L    

11.3 Instalacja gazowa 30-50 mbar    

11.4 Instalacja olejowa max 15 m    

 
 


