SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
1. Wprowadzenie.
1.1
Zespół Szkół nr 40, rozpoczyna postępowanie, którego celem jest wybór dostawcy usługi
polegającej na złomowaniu starych maszyn oraz materiałów z terenu warsztatów szkolnych
zgodnym z opisem zamówienia w pkt.2. Niniejsze postępowanie zakupowe podlega regulacjom
zawartym w ustawie z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164,
poz. 1163 z późn. zm.).
1.2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym momencie,
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego
Specyfikacje i będzie dla nich wiążąca.
1.3 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
•
„Zamawiający” – Zespół Szkół nr 40 ul. Objazdowa 3, 03-771 Warszawa, NIP 1131335285,
Regon 000183495
• „Postępowanie” - postępowanie prowadzone przez Zespół Szkół nr 40 na podstawie niniejszej
Specyfikacji
•
„SIWZ” - niniejsza Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia
•
„Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w sposób
szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ
•
"Oferent” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości
prawnej biorąca udział w procedurze wyboru Wykonawcy
•
„Urządzenie” - Towar, który jest przedmiotem niniejszego postępowania
•
„Wykonawca” osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości
prawnej, która została wybrana w procedurze wyboru Wykonawcy
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa usługi polegającej na demontażu, wywiezieniu, złomowaniu
starych maszyn i materiałów z terenu warsztatów szkolnych przy ul. Jagiellońskiej 61 w Warszawie.
2.1

Dane techniczne

W zakres prac wchodzi:
1. Demontaż oraz wywiezienie i złomowanie niżej wymienionych maszyn;
1.

Tokarka TUC-40

2.

Tokarka TUC-32

3.

Tokarka TUC-50

4.

Tokarka TUC-25

5.

Tokarka TUM-25

6.

Tokarka TUM-25

7.

Tokarka 1A616

8.

Tokarka TUM-25

9.

Tokarka SMB

10.

Tokarka TUB-32

11

Tokarka TUM

12

Tokarka TUM

13

Tokarka TUM

14

Tokarka TUM-25

15

Tokarka TUM-25

16

Tokarka TUM-25

17

Tokarka TUS-25

18

Tokarka TUS-25

19

Tokarka TUS-25

20

Tokarka TUS-25

21

Tokarka TUS-25

22

Tokarka TUE-25

23

Tokarka TUM-25

24

Tokarka TUM

25

Tokarka TUM-40

26

Tokarka TUM-25

27

Tokarka TUS-25

28

Tokarka TUS-25

29

Tokarka TUM-25

30

Tokarka TUS-25

31

Tokarka TUS-25

32

Tokarka TUS-25

33

Tokarka TUM-25

34

Tokarka TUS-25

1.

Automat przecinarka tarczowa BTC-50

2
3

Przecinarka ramowa BKA-30

4

Szlifierka SPA-15

5

Szlifierka NUA-25

6

Szlifierka SOA-100

7

Szlifierka SWA-25

8

Szlifierka SPD-30

9

Szlifierka SWA-10

10

Szlifierka SPC-20

11

Szlifierka NUA-25

12

Szlifierka NUA-25

13

Szlifierka SWA-25

14

Prasa mimośrodowa PMS-40B

15

Prasa mimośrodowa PMS-63MA

16

Półautomat spawalniczy Figiel

17

Urządzenie spawalnicze FALTINO

18

Półautomat Spawalniczy Mini Mag 360

1.
2.
3.

Dłutownica DAA

Frezarka FYC-25
Frezarka
Frezarka FMB-26

4.

Frezarka FWC-25

5.

Frezarka FNC-25

6.

Frezarka Obwiedniowa ZFWZ-25

7.

Frezarka Pionowa FYC

8.

Frezarka wspornikowa-pozioma 6P-82

9.

Frezarka narzędziowa 676P

2.Wywiezienie i złomowanie niżej wymienionych materiałów;
1.

Blacha 20x1000x2000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Ceownik 60x40x42
Teownik 40x40x5
Pręt A-10 Ø 13
Pręt Ø 14
pręt ciągniawy Ø 16
Pręt 4R Ø 50
Pręt walcowy Ø55
Pręt stalowy Ø 65
Płaskownik stalowy 35≠30x10
Płaskownik stalowy35≠45x20
Płaskownik stalowy 35≠40x25
Płaskownik stalowy35≠70x10
Płaskownik≠70x12
Płaskownik ≠100x8
Płaskownik≠120x16
Rura 20x10x1,5
Pręt ciągniowy st 3 1410
Pręt stalowy st3 16x16
Płaskownik ≠25x4
Rura 40x40
Profil kwadratowy 30x30x3
Pręt stalowy 45Ø28
Pręt stalowy gotowy 456>4
Pręt stalowy ciąg.456>5
Pręt stalowy got. 456>6
Pręt stalowy ciąg. Gotowy
456>8
Pręt stalowy ciąg. Gotowy
456>12
Pręt stalowy ciąg. Gotowy
456>14
Pręt stalowy NWZ 2 Ø 25
Odlew żeliwny/ koło pasowe
Dekla dociskowa
Koło małe
Felga
Koło zębate 1-02-02
Koło zębate 02-035-035
Koło pasowe 1-02-07
Kulki stalowe 5/8
Kulki stalowe 25/32
Łożysko N4 206-30-62-100
Łożysko N4 206-30-62
Łożysko N4 207
Łożysko N4 209
Łożysko NN3008K51
Łożysko tłoczone NW3011
Łożysko 6003
Łożysko 6008
Łożysko 6009
Łożysko 6011

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Łożysko 6017
Łożysko 6020
Łożysko 6202
Łożysko 6203
Łożysko 6205
Łożysko 6209
Łożysko 6210
Łożysko 6214
Łożysko 6301
Łożysko 6303
Łożysko 6306
Łożysko 6311
Łożysko 7203
Łożysko 7209
Łożysko 7210
Łożysko 30205
Łożysko 30206A
Łożysko 30209A
Łożysko 30210A
Łożysko 30302
Łożysko 30303
Łożysko 30304
Łożysko 30305
Łożysko 30306
Łożysko 52214
Łożysko 51101
Łożysko 51102
Łożysko 51103
Łożysko 51105
Łożysko 51106
Łożysko 51107
Łożysko 51111
Łożysko 51113
Łożysko 51200
Łożysko 51203
Łożysko 51204
Łożysko 50206
Łożysko 51306
Łożysko 1207
Pasek klinowy 1450
Pasek klinowy 1320
Pierścień Segera Ø24W
Pierścień Segera Ø30
Pierścień Ø 52 W
Pierścień osadowy Ø62
Pierścień osadowy
Panewka 01-025-4
Transformator 24 W
Tuleje sprzęgłe 2360
Trzonki do młotka
Taczki elementy ( felga)

101.
102.
103.
104.

Toczek ręczny
Wałek ( części zamienne)
Wałek 01-023-214
Wrzeciono T SB 16

Uwaga:
Utylizacja na koszt dostawcy usługi
3.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Planowany termin wykonania zamówienia: 30.07.2013r.
Informacje ogólne
Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniamiSIWZ.
Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie
można udostępniać jej osobom trzecim.
3. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami.
4. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
wykonawca.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.
1.
2.

5. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta winna mieć postać wydruku komputerowego w narzuconej kolejności wg załączników
Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.
4. Zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
6. Podpisy, złożone przez Oferenta w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych
7.
W SIWZ, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę
/osoby/ podpisującą ofertę.
9. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres
Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

PRZETARG - ZŁOMOWANIE

10. Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę (firmę) oraz adres.
11. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty
tj. opieczętowana lub zalakowana.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
13. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną
zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 9, 10, 11 z dodaniem słowa: "Zmiana”
lub 'Wycofanie".
14. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.

6.

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca ustala wysokość ceny oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, wykonując
kolejno następujące czynności:
2. Wykonawca ustala cenę netto jednej tony złomu
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
6. Cena powinna być podana w PLN do dwóch miejsc po przecinku.
7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.
8. Wartość zamówienia brutto zawiera wszystkie koszty związane z przedmiotem przetargu.
9.

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu cząstkowe dokumenty ważenia złomu.

7. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
Nie dopuszcza się wspólnego ubiegania Wykonawców o udzielenie zamówienia.
9.

10.

Warunki uczestnictwa w zamówieniu

Warunki wymagane od Wykonawców
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę
nie wykonując zamówienia łub wykonując je nienależycie, szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy:
• nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także nie
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.
8)

11.
Dokumenty wymagane w ofercie
Do oferty należy załączyć Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia, opisanego w pkt. 8 niniejszej SIWZ „Warunki uczestnictwa
w zamówieniu”.
2. W przypadku posiadania przez Wykonawcę Systemu Zarządzania Jakością Norma IS09001
i Systemu Zarządzania Środowiskiem Norma ISO 14001 lub równoważne, prosimy o przesłane
Certyfikatów dla w/w Systemów Zarządzania.
1.

12.
Wadium przetargowe
Wadium nie jest wymagane.
13.

Termin i miejsce złożenia ofert

Oferty należy składać w terminie do 2 lipca 2013r., do godz.1000, w siedzibie
Zamawiającego Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Objazdowej 3
w Warszawie.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
14. Termin, miejsce i tryb otwarcia ofert
Oferty zostaną otwarte w dniu 3 lipca 2013r., o godz. 1200, w Zamawiający nie przewiduje publicznego
otwarcia ofert. W toku badania i oceny ofert Komisja może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Komisja zobowiązana jest poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie
wyrazi zgody na poprawienie oferty, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie,
jego oferta podlega odrzuceniu.
15. Termin związania ofertą
Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
16. Zamknięcie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej,
że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zespołu Szkół
nr 40 w Warszawie
17.

Kryteria wyboru oferty

O wyborze oferty decyduje zagwarantowanie najkorzystniejszej ceny oraz spełnienie wymagań
określonych w przedmiocie zamówienia.
18. Zawarcie umowy
Wyniki postępowania przetargowego zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem
oficjalnej strony internetowej Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
www.zs40.com.pl po zakończeniu postępowania.
U Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający złoży zamówienie.
19.

Informacje dotyczące kontaktowania się z Zamawiającym

Pan Stanisław Najechalski tel…………………………
20. Spis załączników do SiWZ.
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 1
Formularz ofertowy – demontaż, złomowanie starych maszyn oraz materiałów z warsztatów szkolnych załącznik nr 2
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert .

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie na:
„........................................................................ ” i nie podlegam wykluczeniu na podstawie
poniższych punktów.
Z postępowania wyklucza się :
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
9)
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy:
• nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego lub nie
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.

podpis osoby /osób/ upoważnionej

