
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

www.zgk.swarzedz.pl

Swarzędz: Zakup dwóch zestawów po 6 kolumn przestawnych podnośników 
elektrohydraulicznych do podnoszenia pojazdów samochodowych - autobusów i ciężarówek 
na wyposażenie warsztatu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
Numer ogłoszenia: 64472 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, woj. 
wielkopolskie, tel. 061 6511541, faks 061 6511541.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup dwóch zestawów po 6 kolumn 
przestawnych podnośników elektrohydraulicznych do podnoszenia pojazdów samochodowych - 
autobusów i ciężarówek na wyposażenie warsztatu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie poniżej 
progów unijnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów po 6 kolumn prze-
stawnych podnośników elektrohydraulicznych do podnoszenia pojazdów samochodowych - 
autobusów i ciężarówek na wyposażenie warsztatu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. 
1.Wymagania techniczne oraz parametry zamawianych podnośników: a) Udźwig na jedną kolumnę 
nie mniej niż 6 t. b) Wysokość efektywna podnoszenia, czyli wysokość mierzona od podłoża do 
dolnej krawędzi łapy nośnej od 1700 mm. c) Czas podnoszenia na maksymalną wysokość do 3 min. 
d) Chwytaki umożliwiające podnoszenia za koła od R15 do R 22,5; długość chwytaków min.350 
mm e) System sterowania umożliwiający sterowanie całym zestawem 6 kolumn jednocześnie, 
czterema kolumnami, parami kolumn lub jedną kolumną, automatycznie z dowolnej kolumny, bez 
potrzeby przełączania trybu pracy na kolumnie głównej f) Urządzenia muszą spełniać warunki 
techniczne określone przez Urząd Dozoru Technicznego w odniesieniu do tego typu urządzeń i 
warunki bhp w zakresie ich eksploatacji i obsługi. 2. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, 
nieużywany. 3. Wykonawca zobowiązuję się do montażu urządzeń oraz przeszkolenia obsługi 
Zamawiającego na własny koszt. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z 
urządzeniem instrukcji jego obsługi i konserwacji w języku polskim. 5. Dostarczone urządzenia 
muszą posiadać oznakowanie CE oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności. 6. 
Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia. 7. Wykonawca zapewni 
rozpoczęcie naprawy gwarancyjnej lub i pogwarancyjnej w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia 
awarii. 8. Wykonawca dostarczy zamówiony asortyment własnym transportem, na własny koszt i 
własne ryzyko do Bazy Transportowej Zakładu Gospodarki Komunalnej pod adres 62-020 Garby 
ul. Transportowa 1. 9. Wykonawca zobowiązuję się do dostawy 1 kompletu podnośników terminie 
nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy a drugi komplet w terminie nie później niż 42 dni 
od dnia podpisania umowy. 10. Urządzenia uznaje się za dostarczone z chwilą dopuszczenia ich do 
eksploatacji przez Inspektora UDT, potwierdzonej protokołem odbioru..

http://www.zgk.swarzedz.pl/


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.32.62.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6900,00 zł

III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) 
usługę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem dostawie stanowiącej przedmiot 
zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100). , potwierdzone dokumentami, że dostawy te zostały 
wykonane należycie Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie 
dokumentów złożonych do oferty, w skali spełnia - nie spełnia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł Zamawiający oceni spełnianie tego 
warunku na podstawie dokumentów złożonych do oferty, w skali spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania 
spełniania 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  tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały 



wykonane lub są wykonywane należycie 

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że 
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

•

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.zgk.swarzedz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz 
Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Swarzędzu ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


