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         Sosnowiec, 13.11.2019 

 

Specyfikacja przedmiotu przetargu 

PCC Intermodal S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę czterech wozów 
przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (reachstacker) dla terminali 
kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu, 
z zastrzeżeniem opcji Zamawiającego na dostawę piątego reachstackera.  
 
Niniejszy przetarg obejmuje urządzenia, które zostały uwzględnione przez 
Zamawiającego w ramach trzech odrębnych projektów, tj.: 
 

1. Zakup urządzeń przeładunkowych oraz budowa toru podsuwnicowego na 
terminalu intermodalnym w Brzegu Dolnym - POIS.03.02.00-00-0017/17 (jedno 
urządzenie),  

2. Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Gliwicach wraz 
z zakupem sprzętu do jego obsługi - POIS.03.02.00-00-0018/17 (jedno 
urządzenie),  

3. Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kutnie oraz zakup 
urządzeń wspierających jego działalność - POIS.03.02.00-00-0016/17 (dwa 
urządzenia).  

 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie ma Ustawa Kodeks Cywilny 
w trybie art. 701 – 705. 

 
Przedmiotem przetargu jest dostawa na terminale Zamawiającego czterech 

fabrycznie nowych urządzeń typu reachstacker do przeładunku kontenerów, 

o możliwości udźwigu umożliwiającym podniesienie 45 ton w pierwszym rzędzie 

wraz z usługami serwisowymi. W formie opcji zastrzeżonej dla Zamawiającego 

jest dostawa na tych samych warunkach piątego reachstackera oraz wybór 

ewentualnego wyposażenia dodatkowego (opcjonalnego) dla dowolnie 

wskazanego reachstackera. 

 

Definicje: 

Na potrzeby niniejszego postępowania przyjmuje się następujące definicje: 

Oferent – podmiot lub konsorcjum, który bierze udział w toku postępowania 

przetargowego. 

Dostawca – podmiot lub konsorcjum, który zostanie wybrany w drodze przetargu do 

realizacji zadania. 

Odbiorca lub Zamawiający – PCC Intermodal S.A.  
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Reachstacker / urządzenie / pojazd / maszyna – pojęcia stosowane zamiennie dla 

określenia przedmiotu zamówienia. Urządzenie do przeładunków kontenerów o 

parametrach technicznych zdefiniowanych w niniejszej Specyfikacji. 

Oferta do aukcji – dokument wypełniony zgodnie z formularzem stanowiącym 

Załącznik nr 9 do Specyfikacji, składany wraz z dokumentami formalnymi dotyczącymi 

Oferenta, bez którego nie będzie można uczestniczyć w aukcji. 

Oferta – komplet dokumentów przesyłanych Zamawiającemu po aukcji i 

zawierających Ceny zaoferowane w jej wyniku, obejmujący podpisane przez Oferenta 

dwa egzemplarze umowy dostawy o treści zgodnej z Załącznikiem nr 11 do 

Specyfikacji, wraz z wszystkimi Załącznikami do tej umowy.   

Dzień roboczy – każdy inny dzień niż sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny 

od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

Cena – termin używany na określenie:  

1) ceny dostawy reachstackerów,  

2) wynagrodzenia za usługę pełnego serwisu w zakresie planowego 

utrzymania w okresie gwarancji,  

3) ryczałtowego wynagrodzenia za dojazd serwisu do terminala, gdzie będzie 

użytkowana dana maszyna oraz,  

4) ryczałtowego wynagrodzenia za roboczogodzinę pracy serwisu. 

Szczegółowe definicje poszczególnych Cen ofertowych oraz sposób ich obliczenia na 

potrzeby przeprowadzenia aukcji oraz ustalenia Cen uzyskanych w wyniku aukcji, 

zostały zawarte w Części II Specyfikacji. Waga przypisana poszczególnym Cenom 

oferty w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej dla Odbiorcy, przedstawiona jest w 

Części IV Specyfikacji w związku z ustalaniem wskaźnika „W”. 

W związku z możliwością zaoferowania ponadstandardowego dodatkowego 

wyposażenia reachstackera, Oferent będzie mógł przedstawić w Załączniku nr 4 do 

umowy dostawy opis techniczny opcjonalnego wyposażenia, zaś w Załączniku nr 3 do 

umowy dostawy – ceny za każdy element takiego wyposażenia. 

Opcja dostawy piątego reachstackera 

Przed upływem 6 miesięcy od zawarcia umowy dostawy Odbiorca będzie mógł w 

drodze jednostronnego oświadczenia rozszerzyć przedmiot umowy z czterech do 

pięciu sztuk reachstackerów. Dostawa piątego reachstackera w ramach niniejszej opcji 

zostanie zrealizowana po Cenach, jakie zostaną uzyskane w wyniku przetargu i na 

podstawie umowy dostawy, jaka zostanie zawarta z Dostawcą w wyniku przetargu. 

Termin dostawy dodatkowego reachstackera określi Dostawca, z tym że termin ten 

powinien mieścić się w przedziale czasu od początku 8-go do końca 11-go miesiąca 

licząc od daty złożenia oświadczenia o rozszerzeniu przedmiotu umowy o piątego 

reachstackera.  
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CZĘŚĆ I. 

WYMAGANIA FORMALNE WZGLĘDEM OFERENTÓW I OFERT,  

PROCEDURA I KRYTERIUM ROZSTRZYNIĘCIA PRZETARGU. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji oraz w 

Procedurze Zawierania Umów w PCC Intermodal S.A. (dotyczy projektów 

współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dostępnej pod adresem: 

https://www.pccintermodal.pl/przetargi/) tj.: 

a) posiadają doświadczenie i niezbędną wiedzę w zakresie wynikającym ze 

szczegółowych wymagań opisanych w niniejszej Specyfikacji;  

b) posiadają potencjał techniczny oraz serwisowy, a także dysponują zasobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej 

wykonanie zamówienia; 

d) nie podlegają wykluczeniu z powodu określonych w Specyfikacji przesłanek;  

e) posiadają polisę OC działalności gospodarczej na kwotę min. 200 tys. EUR. 

 

Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w aukcji jest przesłanie w 
określonym dalej terminie aktualnych dokumentów formalnych, wymienionych 
niżej w punktach 1-19: 

1. Pismo przewodnie Oferenta, w którego treści zostanie zgłoszony zamiar udziału 
w przetargu oraz przedstawiony zakres działalności Oferenta. Należy również 
podać osobę/-y do kontaktów (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). 

2. Aktualny* dokument rejestrowy lub inny właściwy dla Oferenta odpis z rejestru 
sądowego lub administracyjnego pozwalający ustalić osoby umocowane do 
reprezentacji Oferenta. Dopuszcza się przedłożenie uwierzytelnionych kserokopii 
lub wydruków z serwisu: https://ems.ms.gov.pl/ lub z https://ceidg.gov.pl/; w 
odniesieniu do osób, których umocowanie nie jest jeszcze ujawnione w rejestrach 
sądowych lub administracyjnych, przedstawić należy obowiązujący, aktualny* akt 
powołania lub ustanowienia prokury. 

                                                           
* Przez słowo „aktualne” w pkt 2 – 4 rozumieć należy dokumenty wystawione nie wcześniej 

niż 01.07.2019r.  

https://www.pccintermodal.pl/przetargi/
https://ems.ms.gov.pl/
https://ceidg.gov.pl/
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3. Aktualne* pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli Oferent jest reprezentowany 
przez pełnomocnika; uczestnik konsorcjum przedstawia pełnomocnictwo, o którym 
mowa niżej w pkt 18, a jeżeli przy jego udzielaniu lub przy zawarciu umowy 
konsorcjalnej, był reprezentowany przez pełnomocnika, to powinien przedstawić 
także aktualne* pełnomocnictwo do dokonania tych czynności.  

4. Aktualne* zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające 
odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5. Oświadczenie Oferenta o możliwości zrealizowania przez niego dostawy 
urządzeń w ramach wskazanych przez Oferenta terminów i w zakresie 
przewidzianym w dokumentacji przetargowej (wg załącznika nr 1 do Specyfikacji).  

6. Oświadczenie osoby reprezentującej Oferenta, że według jej najlepszej wiedzy 
jest właściwie umocowana do reprezentowania Oferenta, wobec którego nie 
ogłoszono upadłości lub likwidacji, i nie wszczęto też postępowania 
upadłościowego lub likwidacyjnego (wg Załącznika nr 2 do Specyfikacji); 
oświadczenie Oferenta - osoby fizycznej, która występuje osobiście, ogranicza się 
do informacji o nieogłoszeniu upadłości lub likwidacji, i braku postępowań w 
sprawie ich ogłoszenia (wg Załącznika nr 2a do Specyfikacji).  

7. Oświadczenie Oferenta osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej 
(wg Załącznika nr 3 do Specyfikacji), że: 

a) Oferenta nie obowiązuje sądowy zakaz określony w ustawie o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary,  

b) Oferent ani żaden z członków jego zarządu, wspólnik w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusz, nie jest prawomocnie skazany za 
przestępstwo: przekupstwa, korzystania z płatnej protekcji, zakłócenia 
przetargu publicznego, działania na szkodę wierzycieli, oszustwa lub 
łapownictwa. 

Jeżeli Oferent jest osobą fizyczną, treść jego oświadczenia określa Załącznik nr 
3a do Specyfikacji. 
 

8. Referencje udzielone Oferentowi lub członkowi konsorcjum biorącemu udział w 

niniejszym przetargu przez odbiorców urządzeń – reachstacker. Referencje 

powinny dotyczyć dostawy przynajmniej czterech nowych urządzeń typu 

reachstacker o udźwigu 45 ton i wysokości składowania kontenerów na minimum 

4 warstwy w okresie 2016 - 2019 r. na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Z treści referencji powinno wynikać, kiedy miała miejsce dostawa, 

kto był odbiorcą reachstackerów, jaki był udźwig i wysokość składowania 

kontenerów. Oferent powinien udokumentować niniejsze w taki sposób, aby 

przedstawione referencje łącznie wskazywały dostawę przynajmniej czterech 

nowych urządzeń reachstacker w okresie 2016 - 2019. W przypadku jeżeli 

referencje podają typ urządzenia, a nie określają jego parametrów użytkowych, 
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Oferent zobowiązany jest dostarczyć do tych referencji dodatkowo zaparafowaną 

kartę charakterystyki pracy obowiązującą dla tego urządzenia. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych referencji, dlatego wymaga, 

aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres mailowy), 

która będzie mogła udzielić informacji w przypadku pytań Zamawiającego 

dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a podmiotem, który 

udzielił referencji. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci 

dodania przez Oferenta załącznika do referencji zawierającego dane kontaktowe 

osoby wystawiającej referencje lub w formie zestawienia osób kontaktowych do 

poszczególnych referencji zawartego w piśmie przewodnim do składanych 

dokumentów przed aukcją. 

 

9. Referencje udzielone Oferentowi lub członkowi konsorcjum biorącemu udział w 

niniejszym przetargu przez klientów, dla których Oferent lub członek konsorcjum 

własnym potencjałem świadczył usługi serwisowe dla reachstackerów o udźwigu 

45 ton i zdolności składowania na minimum 4 warstwy. Przedmiotem 

postępowania jest dostawa reachstackerów, które są bardzo istotnym elementem 

wpływającym na możliwość realizacji zadań Zamawiającego. Tym samym biorąc 

pod uwagę gabaryty urządzenia, jego masę własną, a także brak możliwości 

pozyskania urządzenia zastępczego na czas awarii reachstackera Zamawiający 

wymaga posiadania przez Oferenta potencjału serwisowego i udokumentowania 

tego faktu referencjami potwierdzającymi sprawność i kompetencje działania 

serwisu/-ów w utrzymaniu urządzeń przeładunkowych reachstacker. Zamawiający 

w ramach kosztów nieobjętych dofinansowaniem zamierza powierzyć i wymagać 

od Dostawcy świadczenia usług serwisowych, dlatego Zamawiający oczekuje, aby 

minimum dwie referencje wystawione na Oferenta obejmujące łącznie co 

najmniej 4 reachstackery wskazywały lokalizację serwisu Oferenta 

obsługującego wystawcę referencji i poświadczały obsługę serwisową 

gwarancyjną lub pogwarancyjną urządzeń będących przedmiotem 

przetargu, tj. reachstackerów o udźwigu 45 ton i wysokości składowania na 

4 warstwy. Przedstawione przez Oferenta referencje dotyczące serwisu 

świadczonego przez Oferenta powinny wykazywać realizację usług serwisowych 

w ciągu ostatnich czterech lat licząc od daty ogłoszenia niniejszego przetargu. 

Referencje poświadczające serwis reachstackerów winny łącznie dokumentować 

świadczenie usług serwisowych dla co najmniej 4 reachstackerów. Referencje 

spełniające powyższe wymagania dotyczące czynności serwisowych mogą być 

wykazane w ramach jednego dokumentu wraz z referencjami poświadczającymi 

dostawy reachstackerów zrealizowane przez Oferenta. Dopuszczalne jest także 

przedstawienie referencji, wystawionych dla Oferenta jako odrębnych 

dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych 

referencji, dlatego wymaga, aby referencje zawierały dane kontaktowe osoby (nr 

telefonu i adres mailowy), która będzie mogła udzielić informacji w przypadku 
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pytań Zamawiającego dotyczących przebiegu współpracy pomiędzy Oferentem a 

podmiotem, który udzielił referencji.  

 

10. Oświadczenie Oferenta o dysponowaniu potencjałem serwisowym Oferent 

jest zobowiązany przedstawić wykaz serwisantów (wg wzoru w formie Załącznika 

nr 4 do Specyfikacji, z którego będzie wynikać, że obecnie, jak również w okresie 

realizacji postanowień umowy dotyczących usług serwisowych dysponować będzie 

wykwalifikowaną kadrą serwisową w ilości nie mniejszej niż 4 osoby, poprzez 

którą będzie zapewniał serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla dostarczonych 

urządzeń. Oferent winien udokumentować kwalifikacje  serwisantów wskazanych 

przez niego w wykazie. 

Oferent winien również przedstawić wykaz własnych jednostek serwisowych, tj: 

warsztatów/placówek ze wskazaniem lokalizacji i adresu oraz wykaz mobilnych 

jednostek serwisowych wraz z godzinami ich pracy. Wykaz jednostek serwisowych 

winien dotyczyć warsztatów / placówek uprawnionych do obsługi reachstackerów 

będących przedmiotem przetargu.  

W okresie związania obowiązkiem wykonywania usług serwisowych Oferent będzie 

zobligowany zachować potencjał serwisowy nie mniejszy niż wykazany. 

11. Oświadczenie Oferenta o pełnej odpowiedzialności za złożoną za 
pośrednictwem platformy zakupowej ofertę, w tym za czynności osoby wskazanej 
z imienia i nazwiska do uczestniczenia w aukcji (wg Załącznika nr 5 do 
Specyfikacji). 

12. Zobowiązanie Oferenta do dostarczenia kompletu wymaganych w Specyfikacji 
przetargowej dokumentów w wersji papierowej w terminie do 3 (trzech) Dni 
roboczych od dnia zakończenia aukcji (wg Załącznika nr 6 do Specyfikacji). 

13. Oświadczenie Oferenta o udziale podwykonawców. Dostawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę jak 
za własne działania lub zaniechania. Oferent zobowiązany jest wskazać w 
oświadczeniu (wg Załącznika nr 7 do Specyfikacji) nazwy i adresy 
podwykonawców oraz jaki zakres realizowanych prac wykona konkretny 
podwykonawca. Odbiorca nie wyraża zgody na dalsze podwykonawstwo, czyli 
dalsze powierzanie prac podmiotom trzecim przez podwykonawców. Oferent w 
oświadczeniu (wg Załącznika nr 7 do Specyfikacji) wskaże podwykonawców tj. 
jakie będą realizować prace i w jakim zakresie. 

14. Podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta 
Regulamin Warunki Udziału w Aukcji stanowiące akceptację jego warunków 
(wg Załącznika nr 8 do Specyfikacji). 

15. Polisa ubezpieczenia działalności gospodarczej (OC) o sumie ubezpieczenia 
minimum 200 tys. EUR. Oferent zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 tys. EUR 
(lub równowartość tej kwoty w innej walucie wg kursu z dnia ogłoszenia niniejszego 
przetargu). Do polisy należy dołączyć dokument potwierdzający fakt opłacenia 



 

13.11.2019  Strona 7 z 37 
 

składki w wysokościach i terminach wymagalnych polisą do upływu terminu 
składania Ofert do aukcji. Ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą 
spełnić ten warunek łącznie, tj. przedłożyć polisy poszczególnych uczestników 
konsorcjum o sumie ubezpieczenia OC wynoszącej minimum 200 tys. EUR. 
Końcowy termin ważności polisy ubezpieczeniowej nie powinien być 
wcześniejszy termin wyznaczony do przeprowadzenia aukcji elektronicznej, tj. 
03.12.2019 r. Zaś w przypadku zawarcia umowy na dostawę urządzeń polisa 
powinna być utrzymywana przez Dostawcę w okresie obowiązywania umowy na 
warunkach nie gorszych i każdorazowo przedkładana Zamawiającemu po jej 
aktualizacji i/lub zmianie warunków.  

16. Dokument poświadczający wniesienie wadium 

W celu zabezpieczenia skuteczności niniejszego postępowania, w tym wykonania 

obowiązku dostarczenia kompletnej Oferty zgodnej z wymogami Specyfikacji wraz 

z podpisaną przez siebie umową, Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium 

w formie pieniężnej albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

Wysokość wadium wynosi 150 tys. zł. 

Wadium wniesione przez konsorcjum podlega tym samym zasadom, przy czym 

wymagane jest, aby w treści gwarancji lub opisie przelewu zostało wskazane przez 

Oferenta, jakiego konsorcjum dotyczy wadium. 

Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mieć charakter 

gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na jeden z poniższych 

rachunków PCC Intermodal S.A., na pierwsze żądanie skierowane listem 

poleconym bezpośrednio do gwaranta. Gwarancja wadialna winna obejmować 

okres ważności Oferty od dnia aukcji do końca terminu związania ofertą, tj. 

od dnia 03.12.2019 do 01.02.2020r. Treść gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej powinna być przed jej złożeniem uzgodniona mailowo z 

Zamawiającym. 

Oryginał gwarancji powinien być dostarczony Odbiorcy jako jeden z 

dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych 

uprawniających do udziału w aukcji.  

Kwota wadium w formie pieniężnej powinna być uznana na rachunku 

PCC Intermodal S.A. tj.: BGK Oddział we Wrocławiu, dla BGK Oddział 

we Wrocławiu, dla PLN nr: 77 1130 1033 0018 8179 3520 0001 najpóźniej do 

dnia 29.11.2019, a elektroniczny dowód jego wniesienia przesłany niezwłocznie 

pocztą e-mail na adres: przetargi.realizacja@pcc.eu 

Dopuszcza się złożenie wadium wyrażone w walucie EUR w formie ww. gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie pieniężnej na rachunek 
PCC Intermodal S.A. dla EUR: 50 1130 1033 0018 8179 3520 0002 SWIFT 
GOSKPLPW. W przypadku wnoszenia wadium w EUR należy zastosować średni 
kurs wymiany walut NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia gwarancji lub 
z dnia poprzedzającego dokonanie wpłaty wadium na rachunek.  

mailto:przetargi.realizacja@pcc.eu


 

13.11.2019  Strona 8 z 37 
 

Wadium zostanie zwrócone Oferentowi, którego Oferta zostanie przez 

PCC Intermodal S.A. przyjęta, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dostawy 

przez PCC Intermodal S.A. Pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone 

niezwłocznie po zawiadomieniu, że ich Oferty nie zostały przyjęte. Wadium 

zwrócone w terminie nie podlega oprocentowaniu.  

Wadium może ulec przepadkowi na rzecz PCC Intermodal S.A. w następujących 

przypadkach: 

a) Oferent wycofa się z postępowania przetargowego po złożeniu oferty w 
wersji elektronicznej po zakończeniu aukcji na platformie zakupowej PCC,  

b) Oferent nie dostarczy kompletnej Oferty w wersji papierowej w wyznaczonym 
terminie lub dostarczy ją o treści niezgodnej ze Specyfikacją, w tym także 
gdy załączona do Oferty umowa dostawy będzie niezgodna z przesłanym przez 
Odbiorcę wzorem lub też, gdy kwota wynagrodzenia w ofercie lub umowie 
będzie inna niż zaoferowana finalnie podczas aukcji. 

17. Wypełniony i podpisany formularz oświadczenia Oferenta w sprawie braku 
powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie z wzorem tj. 
Załącznikiem nr 10. 

18. Wypełniony i podpisany formularz Oferty do aukcji w formie Załącznika nr 9 do 
Specyfikacji. 

19. Odbiorca wyraża zgodę na wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie 
zamówienia (Konsorcjów). Dokumentami poświadczającymi wspólne ubieganie 
się o zamówienie jest umowa konsorcjum oraz pełnomocnictwo udzielone 
osobie reprezentującej konsorcjum (pełnomocnikowi konsorcjum). Oferenci 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarciu umowy, jak również wskazania, kto w imieniu konsorcjum 
dokona wniesienia wadium. Uczestnicy konsorcjum ponoszą wobec Odbiorcy 
odpowiedzialność solidarną, tj. Odbiorca ma prawo dochodzić swoich roszczeń 
wobec jednego lub wszystkich konsorcjantów łącznie, niezależnie od ich zakresu 
prac i innych ustaleń odpowiedzialności wynikających z umowy konsorcjum. W 
przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(Konsorcjów), warunki udziału w postępowaniu mogą oni spełniać łącznie, z tym 
że wymagane dokumenty wymienione wyżej w pkt 2, 3, 4, 6 i 7 muszą zostać 
złożone w odniesieniu do/przez każdego z uczestników konsorcjum. Odbiorca nie 
dopuszcza korzystania przez Oferentów z potencjału podmiotów trzecich przy 
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferenci wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia umowy 
regulującej w szczególności zasady współpracy między członkami Konsorcjum 
oraz ustanawiającej Lidera Konsorcjum upoważnionego do kontaktu z Odbiorcą w 
zakresie udziału w przetargu i realizacji zamówienia. Odbiorca wymaga, aby 
umowa konsorcjalna w sposób wyczerpujący regulowała podział obowiązków 
pomiędzy członkami Konsorcjum w zakresie wykonania wszystkich zobowiązań 
wynikających z przedmiotu zamówienia, w tym wskazywała Lidera jako członka 
Konsorcjum odpowiedzialnego za wystawianie faktur na Odbiorcę oraz ustalała 
zasadę solidarnej odpowiedzialności członków Konsorcjum za zobowiązania 
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członków Konsorcjum, wynikające z zawartej umowy pomiędzy nimi, a Odbiorcą, 
a także aby zmianę treści umowy konsorcjalnej uzależniała od zgody Odbiorcy. 
Niezależnie od treści umowy konsorcjalnej przyjęcie Oferty Konsorcjum oznaczać 
będzie solidarną odpowiedzialność członków Konsorcjum, przez co rozumieć 
należy odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 366-378 polskiego 
kodeksu cywilnego. Nadto oświadczenia i świadczenia Odbiorcy złożone lub 
spełnione w stosunku do Lidera Konsorcjum skutkować będą wobec pozostałych 
członków Konsorcjum. Lider Konsorcjum, w czasie wykonywania umowy dostawy, 
będzie nieodwołalnie umocowany do reprezentowania względem Odbiorcy 
pozostałych członków Konsorcjum we wszystkich sprawach dotyczących umowy, 
w tym także do podpisywania aneksów we wszelkich sprawach związanych z jej 
realizacją. Wszelkie oświadczenia lub działania Lidera Konsorcjum uznawane są 
także za oświadczenia lub działania pozostałych członków Konsorcjum. 

 

WYMAGANIA FORMALNE 

Wszystkie pełnomocnictwa, o których mowa w Specyfikacji należy złożyć w oryginale 

lub w kopii notarialnie poświadczonej. Pozostałe dokumenty powinny być składane w 

oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta 

(uczestnika Konsorcjum) lub reprezentującego go pełnomocnika.   

Jeżeli w kraju, w którym Oferent ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednim oświadczeniem oraz dokumentami, 

które są powszechnie stosowane na daną okoliczność.  

Jeżeli Oferent wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu przedstawi 

dokumenty lub oświadczenia wydane w innym języku niż język polski Oferent winien 

dostarczyć je wraz z wiarygodnym i poprawnym tłumaczeniem na język polski. 

Oferent ponosi odpowiedzialność za poprawność tłumaczenia.  

W przypadku, w którym wartość podana w dokumentach wyrażona jest w walucie innej 

niż PLN, Odbiorca w celu oceny spełnienia warunku, do przeliczenia wartości 

wykonanych usług przyjmie średni kurs NBP – z dnia wszczęcia postępowania tj. z 

dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

Odbiorca załącza do Specyfikacji opisane wyżej Załączniki nr 1-10, które obowiązują 

w podanej przez Odbiorcę treści, wg wykazu zamieszczonego na ostatniej stronie 

Specyfikacji. Oferent winien wypełnić i podpisać załączniki w miejscach do tego 

przeznaczonych. Wszelkie wykreślenia lub dopiski mające na celu zmianę ich treści 

są niedopuszczalne i będą traktowane jako brak złożenia określonego dokumentu. 

Zasady te dotyczyć będą także Załącznika nr 11 do Specyfikacji (tj. umowy dostawy z 

Załącznikami 3, 5 i 6 do tej umowy) składanego po aukcji elektronicznej (opisanej w 

dalszej części Specyfikacji). 
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PROCEDURA I KRYTERIUM 

Wszystkie dotyczące Oferenta dokumenty spośród wskazanych wyżej w 
punktach oznaczonych numerami 1-19 winny zostać przesłane Zamawiającemu 
najpóźniej do 25.11.2019, za wyjątkiem wadium w formie pieniężnej, którym 
powinien zostać uznany rachunek bankowy Odbiorcy najpóźniej w dniu 
29.11.2019. Dokumenty, o których mowa w punkcie 19 składają tylko uczestnicy 
ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia (konsorcja). 

Przysłane dokumenty i oświadczenia poddane zostaną ocenie pod kątem 
kompletności i spełnienia wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji. Podmioty, 
które w wymaganym terminie dostarczą kompletne i aktualne dokumenty spełniające 
opisane w specyfikacji kryteria będą brały udział w aukcji elektronicznej. Zaproszenie 
do udziału w aukcji zostanie przesłane przez Odbiorcę.  

Tylko oferty podmiotów spełniających kryteria formalne będą poddane ocenie.  

Z dniem publikacji niniejszego przetargu Odbiorca wyznacza odpowiedni, 

powszechnie przyjęty i obowiązujący okres przeznaczony na opracowanie ofert, w tym 

na przygotowanie i złożenie dokumentów formalnych. Wobec powyższego Odbiorca 

zakłada, że Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu powinni przedstawić 

terminowo i rzetelnie komplet wymaganych, poprawnie wypełnionych i podpisanych 

dokumentów. Tym samym w celu sprawnej organizacji całego procesu przetargowego, 

w przypadku braku/-ów lub nieprawidłowości w dokumentach przesłanych przez 

danego Oferenta przed aukcją elektroniczną Odbiorca poprosi każdego spośród 

Oferentów, w dokumentach którego dopatrzono się braku/-ów lub nieprawidłowości o 

złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braku/-ów w terminie do 3 Dni roboczych. W 

przypadku zaistnienia ww. sytuacji wezwanie do wyjaśnienia lub uzupełnienia danych 

zostanie skierowane do Oferenta tylko jednokrotnie w formie elektronicznej. Brak 

odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie lub uzupełnienie zawierające 

kolejne braki lub nieprawidłowości w uzupełnianych materiałach zostaną 

potraktowane, jako niekompletne, co w konsekwencji może spowodować wykluczenie 

Oferenta. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Kryterium oceny ofert 

Kryterium wyboru Dostawcy reachstackerów będzie zaoferowana wysokość 
wskazanych przez niego: Ceny dostawy urządzenia oraz Ceny serwisu dotyczącego 
utrzymania planowego w okresie gwarancji, jak również Ceny ryczałtowej za 
roboczogodzinę serwisanta oraz Ceny ryczałtowej za dojazd serwisu wyliczonej z 
uwzględnieniem warunków i formuły opisanej w dalszej części Specyfikacji. Powyższe 
Ceny porównywane będą jako ceny netto (tj. bez podatku VAT) i wyrażone w walucie 
EUR. 



 

13.11.2019  Strona 11 z 37 
 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która spełnia kryteria wynikające z 

niniejszej Specyfikacji oraz będzie miała najniższy wskaźnik „W” obliczony wg formuły 

opisanej w Części IV Specyfikacji. 

 

Aukcja elektroniczna i Oferta zawierająca ceny uzyskane w toku aukcji 

 

Odbiorca informuje, że poziom wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu przetargu 
zostanie zaproponowany przez Oferentów w formie aukcji elektronicznej przy 
użyciu platformy zakupowej grupy PCC.  

Aukcja elektroniczna poprzedzi złożenie kompletnej Oferty w wersji papierowej 
zawierającej Ceny wylicytowane przez Oferenta w aukcji elektronicznej. Wersję 
papierową Oferty są zobowiązani złożyć wszyscy Oferenci uczestniczący w 
aukcji w terminie 3 Dni roboczych, pod rygorem utraty wadium. Oferta ta zawierać 
będzie między innymi umowę dostawy (obejmującą także usługi serwisowe), która 
zostanie podpisana przez Odbiorcę z tym Oferentem, który w trakcie aukcji złożył 
najniższą cenowo ofertę na realizację zadania (zgodnie z załącznikiem nr 10) w wersji 
tekstu ujednoliconego, opublikowanego przez Odbiorcę na stronie internetowej 
https://www.pccintermodal.pl/przetargi/. 

Przebieg aukcji oraz oczekiwana treść Oferty są szczegółowo przedstawione 
niżej w Części VI niniejszej Specyfikacji. 

 

Pytania i odpowiedzi  

Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu przetargu i Specyfikacji prosimy przesyłać 

na adres e-mailowy: przetargi.realizacja@pcc.eu w terminie do 15.11.2019 do godz. 

15:00. Na pytania zadane po tym terminie PCC Intermodal S.A. nie jest zobowiązana 

udzielić odpowiedzi.  

Na pytania zadane przez jednego Oferenta odpowiedzi dostaną wszyscy Oferenci, bez 

informacji o pytającym. Podsumowanie treści pytań i odpowiedzi, jakie pojawią się w 

toku przetargu zostanie zestawione przez Odbiorcę, a następnie przesłane drogą 

elektroniczną do Oferentów.  

Zestawienie pytań i odpowiedzi zadanych w toku przetargu zostanie przesłane przez 

Odbiorcę Oferentom po upływie terminu do zadawania pytań. 

Zestawienie pytań i odpowiedzi winno zostać zaparafowane przez Oferenta i 

dołączone do Oferty jako Załącznik nr 2 do umowy dostawy. Oferta przesłana bez 

wykazu pytań i odpowiedzi nie będzie kompletna. Jeżeli w toku pytań przez 

Oferentów Odbiorca dokona zmian w treści Specyfikacji to zawiadomi o tym fakcie 

Oferentów, wówczas zmiany te będą miały charakter wiążący dla wszystkich 

Oferentów. 

mailto:przetargi.realizacja@pcc.eu
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Ewentualne zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Specyfikacji oraz projektu umowy 

dostawy związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentów zgłoszone w 

omówionym wyżej trybie, zostaną przez Zamawiającego naniesione w tekstach 

pierwotnych i opublikowane jako teksty ujednolicone na stronie internetowej 

https://www.pccintermodal.pl/przetargi/. Wydruk przez Oferenta tak ujednoliconej 

wersji projektu umowy dostawy oraz ujednoliconego tekstu Specyfikacji przedmiotu 

przetargu, wchodzić będą w skład kompletnej Oferty w wersji papierowej składanej 

zgodnie z zapisami na str. 27-29 niniejszej Specyfikacji. 

 

Z postępowania przetargowego mogą zostać wykluczeni Oferenci: 

1. Wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, 

2. Którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili 
Odbiorcy w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postepowaniu lub że oferowane przez nich maszyny 
spełniają wymagania określone w Specyfikacji lub którzy zataili te informacje lub 
nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

3. Którzy nieopacznie lub poprzez niedbalstwo przedstawili informacje 
wprowadzające w błąd Odbiorcę, co do okoliczności mogących mieć istotny wpływ 
na decyzje Odbiorcy w postepowaniu przetargowym, 

4. Wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, składek lub opłat na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności 
należnych podatków, opłat, składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

5. Wobec których obowiązuje sądowy zakaz opisany w związku z obowiązkiem 
złożenia oświadczenia o niekaralności lub nie spełniają wymagania niekaralności 
za przestępstwa wymienione w oświadczeniu,    

6. Którzy zawarli z innymi dostawcami/producentami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji w postępowaniu przetargowym, 

7. Którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej co inny Oferent w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębną ofertę, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji, 

8. Którzy nie złożyli kompletnych, wymaganych dokumentów formalnych, 

9. Którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów formalnych, niemniej nie 
spełniają oni wymaganych warunków określonych w Specyfikacji, 

10. Którzy złożyli dokumenty z brakami lub zawierające niejasności i pomimo 
wezwania nie dokonali ich uzupełnienia lub nie złożyli wyjaśnień w wyznaczonym 
przez Odbiorcę terminie.  
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CZĘŚĆ II. 

CENA, MIESCE DOSTAWY I EKSPLOATACJI,  

TERMINY DOSTAWY I PŁATNOŚCI 

 

Sposób ustalania Cen. 

Ceny muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

zamówienia.  

Wszystkie składniki tworzące łączny koszt realizacji przedmiotu dostawy winny zostać 

prawidłowo oszacowane przez Oferenta. Odbiorca nie odpowiada za prawidłowość 

tych szacunków i ustalenie wysokości Cen oferty. 

Ceny jednostkowe, to:  

1) cena dostawy 1 szt. reachstackera - Cr,  

2) cena za pełną usługę serwisu w zakresie planowego utrzymania dla 1 szt. 

reachstackera w okresie gwarancji - Cs,  

3) cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) pracy serwisu dla czynności nieobjętych 

planowym utrzymaniem ani gwarancją - Cp, a także  

4) cena ryczałtowa za dojazd serwisu dla usług nieobjętych planowym utrzymaniem 

ani gwarancją - Cd. 

Cena łączna dostawy 4 sztuk reachstackerów równać się będzie iloczynowi liczby 4 i 

Ceny dostawy jednostkowej (4xCr), powiększonemu o sumę cen ewentualnego 

wyposażenia dodatkowego (Cwo). Tak obliczoną cenę do umowy dostawy oraz do jej 

Załącznika nr 3 wpisuje tylko Zamawiający. 

Oferent złoży Ceny Oferty do aukcji (w formie Załącznika nr 9) oraz jednostkowe 

Ceny ustalone w wyniku aukcji w formie Załącznika nr 3 do umowy dostawy (po 

aukcji). Cena netto dostawy reachstackera Cr będzie ceną bez podatku VAT i zostanie 

wyrażona w EUR. Pozostałe ceny, tj. Cs, Cp i Cd, będą także cenami netto, ale 

wyrażonymi w PLN.  

Dla potrzeb ustalenia wyniku aukcji, tj. obliczenia wskaźnika „W”, ceny wyrażone w 

PLN zostaną automatycznie przeliczone przez Zamawiającego na EUR po średnim 

kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym w dniu 

poprzedzającym ostatni dzień na złożenie Oferty do aukcji.  

Zgodnie z umową dostawy wszystkie Ceny będą podlegały powiększeniu o 

podatek od towarów i usług (VAT). 
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Szczegóły dotyczące aukcji i składania Ofert zawarto w Części IV Specyfikacji. 

 

CENA URZĄDZENIA (Cr) – całkowite, ryczałtowe wynagrodzenie za realizację 

dostawy, jednego reachstackera spośród czterech objętych postępowaniem. 

Cena urządzenia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 

zrealizowania zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia ujętego w 

niniejszej Specyfikacji, w tym w szczególności koszty dokumentacji, szkolenia, licencji, 

oznakowania oraz koszty transportu, opłat celnych, akcyzy i innych podatków, 

uzyskania niezbędnych zezwoleń, świadectw, decyzji, zgód, dopuszczeń, rejestracji 

reachstackerów na rzecz Zamawiającego przed organem Transportowego Dozoru 

Technicznego (TDT), tłumaczeń, gwarancji i ubezpieczenia do czasu przekazania 

reachstackerów oraz wszelkie inne niezbędne koszty wynikające z czynności i działań 

koniecznych do prawidłowej i terminowej realizacji danego zadania w sposób zgodny 

z warunkami Specyfikacji. Cena urządzenia netto (tj. bez podatku VAT) podana w 

ramach postępowania ma charakter ryczałtowy i niezmienny w czasie trwania umowy. 

CENA SERWISU (Cs) – obejmuje, w okresie obowiązywania gwarancji, 

wynagrodzenie za czynności wynikające z planowych przeglądów jednego 

reachstackera (w tej samej wysokości dla każdego reachstackera objętego niniejszym 

postepowaniem) w miejscu ich użytkowania wraz z cenami materiałów i części 

podlegających planowym wymianom i robocizny, dojazdów oraz wszelkich innych 

elementów kosztotwórczych związanych ze świadczeniem usługi serwisu planowego. 

Wszystkie elementy urządzenia wymieniane w związku z wykonywaniem planowych 

przeglądów, powinny być wymieniane na nie gorszej jakości elementy fabrycznie 

nowe. Cena serwisu netto zostanie przedstawiona przez Oferenta w odrębnej pozycji 

w ofercie i wpisana w białe pola w Załączniku nr 9 do Specyfikacji i w Załączniku nr 3 

do umowy dostawy, przy czym należy wskazać wszystkie wymagane czynności 

przeglądowe wraz z ich zakresem występujące w okresie obowiązywania gwarancji 

wraz z ich interwałem czasowym oraz materiałami. Każdy kolejny, pojedynczy 

przegląd aż do zakończenia okresu gwarancji winien zostać wyceniony, a suma 

pojedynczych przeglądów tworzy cenę serwisu (Cs). 

Przykładowo, jeżeli przeglądy planowe wypadają co 500 mth, to każdy kolejny poziom 

planowego przeglądu musi zostać wykazany w tabeli z podaniem odpowiadających 

mu: ceny, pełnego zakresu czynności, materiałów i części, jakie wynikają z danego 

poziomu planowego serwisu urządzenia tj. odpowiednio dla przeglądu np.: 500 mth; 

1000 mth; 1500 mth; 2000 mth; 2500 mth itd. aż do zakończenia okresu gwarancji.  

Zaoferowana cena serwisu oraz składające się na nią ceny poszczególnych 

przeglądów planowych, będą wiążące i Zamawiający nie dopuszcza ich zmian w 

okresie obowiązywania gwarancji.  

Cena serwisu będzie stanowić sumę cen poszczególnych składników usług 

serwisowych w ramach kolejnych przeglądów, aż do zakończenia okresu gwarancji. 
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W związku z tym, że obowiązywanie gwarancji uwarunkowane jest nie tylko upływem 

czasu, ale także określoną liczbą motogodzin (mth) pracy urządzenia, należy przyjąć, 

że jeżeli czas obowiązywania gwarancji upłynie szybciej niż okres, na który gwarancja 

została udzielona, wówczas Zamawiający zleci prace zgodnie z harmonogramem 

planowego utrzymania i zapłaci tylko za poszczególne przeglądy faktycznie 

zrealizowane w okresie obowiązywania gwarancji określonej liczbą motogodzin. 

Utrzymanie reachstackerów w okresie gwarancji zostanie powierzone Dostawcy, na 

podstawie postanowień umowy dostawy reachstackerów, regulujących świadczenie 

usług serwisowych.  

Zamawiający informuje ponadto, że biorąc pod uwagę fakt, iż urządzenia typu 

reachstacker są specyficznym dobrem inwestycyjnym, a ponadto są one niemobilne 

(nie są dopuszczone do przejazdu po drogach publicznych, jak również nie ma 

możliwości, aby w szybki sposób zapewnić urządzenie zastępcze) przy każdorazowym 

zdarzeniu (awarii) istotną rolę odgrywa czas dojazdu serwisu do miejsca eksploatacji 

reachstackera. Przez serwis Zamawiający rozumie wykwalifikowane technicznie 

osoby, posiadające doświadczenie i uprawnienia do naprawy reachstackerów oraz 

pojazd serwisowy, urządzenia, narzędzia, stanowiące wyposażenie tego pojazdu oraz 

części zamienne niezbędne do sprawnej realizacji napraw i usprawnienia 

reachstackera. W związku z powyższym Zamawiający podczas oceny 

przedstawionych dokumentów dokona ich analizy. W przypadku nieprzedstawienia 

wymaganych referencji potwierdzających posiadane kompetencje serwisowe 

Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przedłożonej oferty. 

 

CENA RYCZAŁTOWA ZA 1 ROBOCZOGODZINĘ (RBH) PRACY SERWISU (Cp) – 

stawka wynagrodzenie określonego przez Oferenta, która będzie miała zastosowanie 

do czynności nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją. Cena ryczałtowa 

za 1 roboczogodzinę (rbh) to stawka, która obejmuje wszystkie koszty pracownika 

Dostawcy związane z realizacją prac nieobjętych planowym utrzymaniem, zleconych 

przez Zamawiającego wraz z kosztem delegacji, noclegu, wyżywienia, zapewnienia 

wyposażenia, narzędzi itp. Ilość godzin pracy serwisanta podlegająca rozliczeniu jest 

ustalana na podstawie czasu realizacji czynności przy danym urządzeniu. Czas 

dojazdu ani pobytu serwisanta w delegacji nie podlega rozliczeniu. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania prac w dni wolne od pracy 

lub w Dni robocze poza godzinami 8:00-16:00, każdorazowo możliwość wykonywania 

pracy w takim czasie zostanie potwierdzona przez Dostawcę. W przypadku ustalenia 

pomiędzy stronami konieczności realizacji czynności w innym czasie niż w 

godzinach 8:00-16:00 w Dniu roboczym, cena za 1 godzinę pracy serwisanta 

zostaje ustalona jako dwukrotność stawki za 1 rbh obowiązującą dla pracy w 

godzinach 8:00-16:00 w Dni robocze. 
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Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) w Dni robocze (w godzinach 8:00-

16:00) pracy jednego serwisanta nie może przekraczać poziomu obliczonego na 

podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg następującej 

formuły: 

Max stawka za rbh =
𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐𝑖ę𝑡𝑛𝑒 𝑤𝑦𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑖ę𝑏𝑖𝑜𝑟𝑠𝑡𝑤 𝑛𝑎 𝑑𝑧𝑖𝑒ń 𝑧ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

168 (𝑔𝑜𝑑𝑧)
 x 4 

                    

Wg wskaźników obowiązujących na dzień ogłoszenia przetargu Max stawka za rbh nie 

powinna przekraczać kwoty 122,03 zł (5125,26 zł / 168 x 4) 

Źródło danych: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-

obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-

przedsiebiorstw-w-sierpniu-2019-roku,56,69.html 

Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę (rbh) ostatecznie ustalona w toku aukcji 

zostanie wpisana do umowy dostawy i będzie wiążąca w okresie obowiązywania 

postanowień umowy dostawy dotyczących serwisu. 

CENA RYCZAŁTOWA ZA DOJAZD SERWISU (Cd)  – wynagrodzenie określane 

przez Oferenta za przejazd (tam i z powrotem) do dowolnego terminala 

kontenerowego Zamawiającego (spośród terminali: Brzeg Dolny, Gliwice, Kutno) 

niezależnie skąd i w jakim terminie będzie dojeżdżał serwis. Stawka będzie miała 

zastosowanie dla wizyt zleconych odrębnie w celu usunięcia usterki lub awarii nie 

objętej gwarancją, jak również dla wizyt serwisu w okresie po upływie gwarancji. 

Koszty dojazdów serwisu związane z naprawami i czynnościami gwarancyjnymi 

pokrywa bowiem dostawca z własnych środków. 

Zryczałtowany koszt dojazdu serwisu w celu przeprowadzenia prac dotyczących 

planowego utrzymania urządzeń zgodnego z harmonogramem, zostanie 

przedstawiony tabelarycznie w kolumnie „c” w Załączniku nr 9 oraz w Załączniku nr 3 

do umowy dostawy. Zamawiający nie wymaga aby wartość zryczałtowanego kosztu 

dojazdu wskazana w kolumnie  pod lit „c” była identyczna z Ceną ryczałtową za dojazd 

serwisu zdefiniowaną jako „Cd” i wskazaną w obu tych załącznikach.  

Cena ryczałtowa za dojazd serwisu (Cd) oraz ryczałtowy koszt dojazdu serwisu w celu 

planowego utrzymania (c), zostaną zaproponowane przez Oferenta, z tym jednak, że 

Zamawiający wprowadza ograniczenie, dla poziomu tych stawek za pojedynczy 

dojazd serwisu na poziomie kwoty 382,50 zł netto. 

 

Indeksacja stawek Cp i Cd 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-sierpniu-2019-roku,56,69.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-sierpniu-2019-roku,56,69.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-sierpniu-2019-roku,56,69.html
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Stronom przysługuje prawo do corocznej zmiany obowiązujących stawek wskazanych 

w ofercie w związku ze wzrostem cen odnotowanym w gospodarce. Prawo do 

indeksacji stawek będzie przysługiwać po upływie gwarancji.  

Cena ryczałtowa za dojazd serwisu (Cd) oraz cena ryczałtowa za 1 rbh (Cp) w 

okresie obowiązywania gwarancji na każde z urządzeń są niezmienne. Spośród cen i 

stawek przedstawionych w ofercie indeksacji będą podlegać wyłącznie: cena za 

roboczogodzinę oraz cena za dojazd serwisu. 

Indeksacja stawki za roboczogodzinę może nastąpić raz do roku po upływie 

okresu gwarancji w oparciu o wskaźnik indeksacji WI(rbh), tj. wzrost przeciętnego 

średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, liczony następująco: 

WI(rbh) = 
𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐𝑖ę𝑡𝑛𝑒 𝑤𝑦𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑖ę𝑏𝑖𝑜𝑟𝑠𝑡𝑤 𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑎𝑐𝑗𝑖

𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐𝑖ę𝑡𝑛𝑒 𝑤𝑦𝑛𝑎𝑔𝑟𝑜𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑤 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑖ę𝑏𝑖𝑜𝑟𝑠𝑡𝑤 𝑛𝑎 𝑑𝑧𝑖𝑒ń 𝑧ł𝑜ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡
 x 100% 

Indeksacja stawki za dojazd może nastąpić po upływie gwarancji, tylko w przypadku 

zmiany stawki ryczałtowej służącej do rozliczenia wykorzystania samochodów 

prywatnych do celów służbowych. Cena ryczałtowa za dojazd serwisu zostanie 

skorygowana proporcjonalnie o zmianę w/w stawki (w stosunku do obowiązującej na 

dzień ogłoszenia przetargu i wynoszącej 0,8358 zł/km). 

W przypadku niezastosowania się przez Oferentów do wymagań dotyczących 

nie przekraczania maksymalnych poziomów stawek za rbh i/lub zryczałtowanej 

stawki za dojazd, ich oferta zostanie odrzucona. 

CENY WYPOSAŻENIA OPCJONALNEGO (Cwo) – ceny za każdy element 

wyposażenia dodatkowego, który nie stanowi przedmiotu dofinansowania, o którym 

mowa w Części III Specyfikacji, które znajdą zastosowanie jedynie w przypadku  

dokonania przez Odbiorcę wyboru elementów takiego wyposażenia. Ceny te będą 

określone w EUR, a ich wysokość pozostaje bez wpływu na przebieg i wynik przetargu.  

Cena rażąco niska 

1. Jeżeli którakolwiek z zaoferowanych Cen wydaje się rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Odbiorcy co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Odbiorcę lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Odbiorca w celu weryfikacji może 

zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia Cen, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności, metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

Dostawcy, oryginalności projektu Dostawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia Ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej; 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
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c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zakresu zamówienia podwykonawcy. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej Ceny spoczywa na 

Dostawcy. 

3. Odbiorca może odrzucić ofertę Dostawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską Cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia. 

 

 

Miejsce i termin dostawy: 

Reachstackery będą dostarczone na terminale kontenerowe PCC Intermodal S.A na 
warunkach DDP (Incoterms 2010) w następującej kolejności: 

1) Brzeg Dolny  1 szt.  
2) Kutno   1 szt. 
3) Gliwice   1 szt. 
4) Kutno   1 szt. 

Miejscem dostawy kompletnych urządzeń będą odpowiednio terminale 
PCC Intermodal S.A.: 

• w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 6, 56-120),   

• w Gliwicach (ul. Portowa 28, 44-100),      

• w Kutnie (ul. Intermodalna 5, 99-300).   
 
Jeśli Odbiorca wykona opcję na dostawę piątego reachstackera, to zostanie on 

dostarczony jako ostatni na jeden z terminali Odbiorcy w Polsce. Odbiorca w terminie 

trzech tygodni od dnia zawiadomienia go przez Dostawcę o miesiącu kalendarzowym 

planowanej dostawy piątego reachstackera wskaże miejsce jego dostawy. 

 

Zamawiający oczekuje realizacji opcji na piątego reachstackera przy zachowaniu 

parametrów techniczno-użytkowych nie gorszych niż wyspecyfikowane w toku 

przetargu. Jeżeli producent urządzeń rozwijając urządzenie wprowadzi zmiany w 

urządzeniu, to piąty reachstacker będący przedmiotem dostawy musi zachować 

wyspecyfikowane funkcjonalności i nie może być dostarczony w oparciu o parametry 

gorsze / mniej korzystne dla Zamawiającego. 

 

Termin dostawy trzech pierwszych urządzeń przypadać będzie nie wcześniej niż na 

początek 5 miesiąca i nie później niż koniec 8 miesiąca od dnia podpisania umowy 

dostawy, zaś dla czwartego urządzenia  – będzie się mieścił w przedziale od początku 

8 miesiąca do końca 11 miesiąca, licząc od dnia podpisania umowy dostawy.  
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Jeśli Odbiorca wykona opcję na dostawę piątego reachstackera, termin jego dostawy 

będzie się mieścił w przedziale od początku 8 miesiąca do końca 11 miesiąca, licząc 

od daty złożenia oświadczenia o rozszerzeniu przedmiotu umowy o piątego 

reachstackera. 

Dostawca dokona wyboru tygodnia kalendarzowego planowanej dostawy każdego z 

rechstackerów, tak aby mieściły się w wyżej wymienionych przedziałach czasowych. 

O swoim wyborze w odniesieniu do każdego z pierwszych trzech urządzeń powinien 

zawiadomić Odbiorcę przed upływem dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy 

dostawy, zaś przed upływem trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy zawiadomić 

Odbiorcę o tygodniu dostawy czwartego reachstackera. Jeżeli Odbiorca skorzysta z 

opcji na dostawę piątego urządzenia, Dostawca powinien zawiadomić Odbiorcę o 

planowanym tygodniu jego dostawy przed upływem dwóch miesięcy od dnia złożenia 

przez Zamawiającego oświadczenia o rozszerzeniu przedmiotu umowy o piątego 

reachstackera. 

Dzień dostawy każdego reachstackera powinien przypadać w Dniu roboczym i zostać 

ustalony z Zmawiającym na co najmniej dwa tygodnie przed tygodniem planowej jego 

dostawy. 

 

Sposób i termin wykonania dostawy 

Odbiór każdej z dostarczonych maszyn odbędzie się w miejscu dostawy (na 

terenie terminala kontenerowego). Reachstackery zostaną poddane oględzinom 

i weryfikacji pod względem braku usterek oraz ich kompletności i prawidłowości 

funkcjonowania oraz pod względem spełniania wymogów formalnych i 

technicznych.  

Zagadnienia związane z odbiorem technicznym (w miejscu dostawy) są bliżej 

przedstawione niżej w Części IV Specyfikacji. 

 

Termin płatności Ceny: 

W terminie do 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy faktury pro forma oraz informacji 
o planowanym terminie dostawy, lecz nie wcześniej niż w terminie 5 (pięciu) tygodni 
od daty zawarcia umowy Zamawiający wypłaci na poczet Ceny urządzenia (Cr) i 
ewentualnych cen za wyposażenie opcjonalne (Cwo) za pierwsze trzy reachstackery, 
zaliczkę w wysokości 20 % sumy tych cen trzech urządzeń.  

W terminie do 30 dni od daty otrzymania od Dostawcy faktury pro forma oraz informacji 
o planowanym terminie dostawy, lecz nie wcześniej niż w terminie 01.02.2020 
Zamawiający wypłaci na poczet cen (Cr i Cwo) za czwartego reachstackera, zaliczkę 
w wysokości 20 % sumy cen tego urządzenia. 

Płatność pozostałych 80 % Ceny każdego reachstackera (Cr) oraz sumy cen za jego 

opcjonalne wyposażenie dodatkowe (Cwo), o której mowa niżej w pkt 2 Części III 

Specyfikacji, nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego  reachstackerów na miejscu 

dostawy i podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego przez Odbiorcę. 

Przedmiotem odbioru będzie kompletny pojazd wraz z ewentualnym wyposażeniem 
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opcjonalnym, dopuszczony do eksploatacji przez właściwy organ dozorowy na 

wniosek złożony przez Dostawcę działającego w imieniu Odbiorcy. Protokół ten 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Płatność nastąpi w terminie 30 dni 

na podstawie faktury VAT wystawionej za danego reachstackera. 

Powyższe zasady płatności odnoszą się także do cen (Cr i Cwo) za piątego 

reachstackera, z tym że zaliczka zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty 

otrzymania od Dostawcy oświadczenia o planowanym tygodniu jego dostawy oraz 

faktury pro forma, lecz nie wcześniej niż w terminie trzech miesięcy od dnia 

skorzystania z opcji przez Odbiorcę. 

Własność każdego z reachstackerów objętych protokołem odbioru przechodzi na 

Odbiorcę z chwilą zapłaty Ceny tego reachstackera. 

Na każde z urządzeń będących przedmiotem przetargu Dostawca wystawi osobne 

faktury pro forma oraz osobne faktury VAT zaliczkowe i sprzedażowe. W treści każdej 

z faktur zostanie wskazane urządzenie wraz z miejscem dostawy (oraz 

wyszczególnieniem ewentualnego wyposażenia opcjonalnego), w sposób 

pozwalający przypisać je do jednego z projektów wymienionych na pierwszej stronie 

Specyfikacji. 

 

Płatności za usługi serwisowe 

Zamawiający informuje, iż płatności z tytułu serwisowania nastąpią zgodnie z zapisami 

umowy dostawy oraz niniejszej specyfikacji na podstawie faktur VAT. 

Płatności dotyczące usług utrzymania reachstackerów będą dokonywane 

każdorazowo na podstawie faktycznie przeprowadzonych czynności serwisowych przy 

danej maszynie, poświadczonych podpisanym protokołem odbioru czynności 

serwisowych. Kwota faktury z tytułu prac serwisowych powinna być zgodna z kwotą 

wykazaną w Formularzu z wynikami aukcji (Załączniku nr 3 do umowy dostawy) i 

wynikającą z Harmonogramu planowych prac serwisowych Załącznik nr 7 do umowy 

dostawy) i odpowiadać faktycznie wykonanemu zakresowi czynności. Kwota łączna z 

tytułu planowego serwisowania każdego z urządzeń w trakcie gwarancji nie może 

przekroczyć sumy kosztów serwisowania przedstawionej w ofercie serwisowej jako 

Cena serwisu (Cs). 

Pozostałe płatności dotyczące usług serwisu zrealizowanych poza planowym 

utrzymaniem, będą płatne po wykonaniu usługi na podstawie protokołu podpisanego 

przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, iż usługi serwisowe nie są przedmiotem dofinansowania. 

Miejsce eksploatacji 
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Przedmiotowe maszyny będą użytkowane na terminalach kontenerowych 

Zamawiającego zgodnie z miejscem dostawy, i tym samym powinny zostać 

zarejestrowane przez Dostawcę działającego w imieniu Zamawiającego w 

odpowiednim urzędzie i dopuszczone do eksploatacji.  

 

CZĘŚĆ III. 

 PARAMETRY TECHNICZNE REACHSTACKERÓW ORAZ ICH WYPOSAŻENIE. 

1. Wyposażenie standardowe w ramach oferty. 
 
Oferent w ramach oferty winien uwzględnić, iż urządzenie będące przedmiotem 
zamówienia powinno spełniać wszystkie niżej wymienione warunki: 
a. udźwig 45 ton w I rzędzie kontenerów oraz minimum 35 ton w II rzędzie 

kontenerów, 

b. możliwość wysięgu na wysokość składowania kontenerów na 5 warstw dla 

wysokości kontenera 9’6’’, 

c. oferowane urządzenie jest w stanie sztaplować kontenery o wys. zarówno 8’6’’ jak 

i 9’6’’ w pierwszym i drugim rzędzie do czwartej warstwy włącznie zgodnie 

z udźwigiem podanym w pkt a., natomiast dla warstwy piątej w I rzędzie udźwig 

nie może być niższy niż 41 ton, 

d. deklarowane udźwigi nie mogą być realizowane przy użyciu stabilizatora (łap 

podporowych), Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzenia ze 

stabilizatorem (łapami, wspornikami), 

e. podnoszenie i opuszczanie wysięgnika w pionie i poziomie powinno odbywać się 

w sposób płynny i zsynchronizowany za pomocą jednego przycisku, 

f. obrót chwytnika (spreadera)  o min. 270 stopni, 

g. akceptowalny rozstaw między osiami reachstackera między 6,0 a 6,4 m. 

Zamawiający preferuje mniejszy rozstaw osi jako korzystniejszy pod kątem 

operacyjnym.  Inne rozstawy osi maszyny nie są akceptowane. Reachstacker 

winien być dopuszczony do eksploatacji na nawierzchni o nachyleniu 2,5 %, 

h. dodatkowe miejsce siedzące w kabinie z pasem bezpieczeństwa, 

Miejsce to nie może przeszkadzać operatorowi. Dopuszczalne jest spełnienie 

niniejszego warunku poprzez instalację miejsca składanego lub nieskładanego. 

i. podkładka do pisania z lampką, 

j. osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie, 

k. osłona przeciwsłoneczna na oknie dachowym, 

l. elektroniczny system / układ przeciążenia, 

m. bypass (obejście zabezpieczeń) na kluczyk (wymagane dwa kluczyki w komplecie) 

Zamawiający dopuszcza bypass z kluczem elektronicznym (np. kartą), 

n. licznik kontenerów z funkcją zerowania, 
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o. dodatkowe oświetlenie robocze, 6 szt, mocowane na chwytniku, na wysięgniku i 

na błotnikach lub na kabinie (odpowiednio w parach) – każda z dwóch lamp; o 

strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 750 lm/ szt., 

Zamawiający oczekuje, że reachstackery zostaną wyposażone w lampy w ilości i 
jakości odpowiedniej dla tego rodzaju sprzętu, które zapewnią właściwe doświetlenie 
obszaru roboczego maszyny, w tym zapewnią oświetlenie obszaru pracy spreadera 
dla rozstawu 20' oraz 40' zarówno z pozycji gruntu "0", jak również dla obsługi 
kontenerów na każdej z warstw w stacku. 

 

p. oświetlenie zewnętrzne na urządzeniu w technologii LED, 

q. zamykany na klucz wlew paliwa, 

r. elektryczna grzałka silnika, ogrzewanie kabiny ze sterowaniem termostatycznym, 

system podgrzewania oleju hydraulicznego, (układ zabezpieczający osprzęt 

hydrauliczny w tym elektrozawory przez uszkodzeniem podczas niskich 

temperatur powietrza, przy zwiększonej gęstości zimnego oleju hydraulicznego), 

s. dodatkowy filtr powietrza w kabinie, 

t. wstępny filtr powietrza silnika oraz podwyższony chwyt wlotu powietrza, 

u. automatyczny rozsuw chwytnika na 30' (zatrzymanie rozsuwu w pozycjach 20’, 30’ 

i 40’) i przesuw boczny min. 80 cm, 

v. system zapobiegający uderzeniu chwytnika w wysięgnik podczas obrotu, 

w. automatyczna klimatyzacja kabiny operatora z wentylacją, 

x. haki pomocnicze w narożach chwytnika umożliwiające zaczepienie zawiesia 

linowego lub pasów bez dodatkowego osprzętu, 

y. gniazdo 12 V w kabinie operatora – 5 szt. - z zabezpieczeniem 20 A ulokowane w 

okolicy kokpitu, zabezpieczenie należy traktować jako zabezpieczenie łączne 

maksymalne dla wszystkich 5 gniazd 

z. hak holowniczy, 

aa. sygnał dźwiękowy cofania, 

bb. czujniki cofania zamontowane w miejscach nie narażonych na uszkodzenie 

podczas standardowych operacji wykonywanych urządzeniem; bez czujników 

zbliżeniowych (bez czujników z przodu pojazdu), 

cc. czujnik niskiego stanu oleju lub czujnik niskiego ciśnienia oleju , 

dd. opony o bieżniku typu innym niż slick, uznanych światowych producentów klasy 

premium, spełniające normy obciążeń dla tego typu urządzeń, o wymiarach 18.00 

– 33, 

ee. ogranicznik prędkości z możliwością regulacji limitu przez wskazanego pracownika 

Zamawiającego lub w ostateczności nieodpłatnie przez serwis Oferenta przy okazji 

innej wizyty serwisowej, 

ff. kod identyfikacji operatora wraz z dostępem do danych eksploatacyjnych (czas 

pracy, zużycie paliwa, prędkość, używane funkcje), logowanie operatora do 

urządzenia powinno odbywać się poprzez użycie chipu RFID (karta, breloczek), 

klawiaturę lub ekran dotykowy; w przypadku logowania za pośrednictwem 

identyfikatora sprzętowego (RFID) oferent winien dostarczyć min. 20 takich 
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ponumerowanych identyfikatorów z możliwością powiązania ich z pracownikami - 

operatorami urządzeń.  Urządzenie powinno posiadać możliwość wyświetlania na 

wyświetlaczu w kabinie statystyk pracy urządzenia tj.: 

- Licznik kontenerów z funkcją zerowania na wyświetlaczu w kabinie, 

- Motogodziny pracy silnika, pracy silnika na biegu jałowym, motogodziny pracy 

przekładni głównej, motogodziny pracy hydrauliki roboczej. Naliczane od 

początku pracy urządzenia, 

- Licznik całkowitego przebiegu w km od początku pracy urządzenia, 

- Sumaryczne zużycie paliwa (odczyt z pompy paliwa). Naliczane od początku 

pracy urządzenia, 

- Licznik dzienny przebiegu w km z możliwością zerowania. 

Powinna zostać zapewniona możliwość pobrania/prezentacji powyższych danych 

zdalnie na zewnętrzny komputer. Jako informacja dodatkowa do Załącznika nr 4 

(Dane techniczne) do umowy dostawy powinny być dołączone zdjęcia z 

wyświetlacza urządzenia ukazujące wyświetlane dane zgodne z wymaganiami, 

Zamawiający dopuszcza wyświetlanie wymaganych parametrów za pomocą 

aplikacji na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym. Dostępność tych danych 

na wyświetlaczu w kabinie pozostaje fakultatywna.  Istotne jest zapewnienie 

możliwości pobierania danych na urządzenie zewnętrzne (komputer) oraz 

zapewnienie identyfikacji operatora i dostępności danych wg zalogowanych na 

maszynie operatorów. W przypadku jeżeli dostęp do oprogramowania aplikacji 

wymaga poniesienia opłat licencyjnych, to Oferent jest zobowiązany uwzględnić 

ich koszt dla co najmniej trzech użytkowników w okresie trwałości projektu 

dofinansowanego ze środków UE, tj. 5 lat od daty dostarczenia czwartego 

reachstackera.  

 

gg. pneumatyczny fotel operatora regulowany z amortyzatorem, przystosowany do 

użytkowania przez osoby o wadze do 150 kg, wyprodukowany przez 

renomowanego światowego producenta, 

hh. hydraulicznie przesuwana (przód-tył) kabina w celu poprawy widoczności 

operatora przy niektórych manewrach. Kabina powinna przesuwać się w stopniu 

zapewniającym dla operatora pełną widoczność zamków nadwozi wymiennych i 

naczep lokowanych bądź podejmowanych z poziomu gruntu za pomocą 

przystawki typu ELME 953. Jednocześnie w przypadku awarii maszyny powinna 

być możliwa ewakuacja operatora z kabiny ustawionej w położeniach roboczych 

kabiny.  

 

ii. gaśnica proszkowa 6 kg, 

jj. przystosowanie do podłączenia przystawki do obsługi nadwozi wymiennych i 

naczep typu Elme 953 (bez dostawy przystawki). Spreader dostarczonej maszyny 
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nie powinien być wyposażony w piggyback i winien być przeznaczony do obsługi 

kontenerów na placu oraz przeładunków na i ze środków transportu, 

Zamawiający nie wymaga dodatkowego ponadstandardowego wyposażania 

w hydrauliczne sterowanie bocznym pochyłem spreadera, które miałoby 

ułatwiać pracę z naczepami. 

 

kk. kolor urządzenia RAL 2008 („pomarańczowy”). 

Zamawiający doprecyzowuje, że maszt, chwytnik, osie, koła i kabina pozostają 
w fabrycznym kolorze Oferentów, natomiast kolor RAL 2008 dotyczy podwozia, 
błotników i ramy z uchwytem masztu (przeciwwagi), które to elementy zwykle 
są malowane w standardowe barwy producenta. Bom (maszt) maszyny 
podobnie jak spreader oraz felgi powinny być w kolorze czarnym. Zamawiający 
wyjaśnia, że pisząc wcześniej: „fabryczny kolor Oferenta” lub „kolor czarny” 
rozumie przez to kolor czarny lub zbliżone do czarnego odcienie 
szarości/grafitu, które będą współgrać z kolorem RAL 2008 określonym przez 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zatem kolor chwytnika, masztu, 
dolnych przeciwwag, przedniej i tylnej osi w kolorach: ciemnoszarym, 
grafitowym, szarym, czarnym. 
 

 

 

ll. system gaszenia komory silnika CO2 lub zraszacze zasilane H2O zapewniający 

szybkie stłumienie pożaru urządzenia. Zamawiający dopuszcza wyposażenie 

maszyn w system gaśniczy wykorzystujący inne środki gaśnicze niż wymienione 

w Specyfikacji, jeśli oferowany system spełnia wymagania dla tego typu rozwiązań 

i posiada stosowne dopuszczenia, które nie będą powodować ograniczeń w 

rejestracji lub użytkowaniu maszyn, 

mm. hydrauliczny system rozkładania spreadera (chwytaka) przy pomocy 

siłowników, a nie mechaniczny poprzez łańcuch. 

 

Oferent w Załączniku nr 4 do umowy dostawy udokumentuje fakt zapewnienia 

powyższych warunków wraz z opisem technicznym każdego z nich oraz ewentualnym 

zdjęciem prezentującym rozwiązanie techniczne, o ile prezentacja fotograficzna 

danego elementu lub rozwiązania technicznego jest możliwa do wykonania bez 

konieczności rozkręcania lub demontażu elementów maszyny. 

 
2. Wyposażenie opcjonalne (dodatkowe) 

 Oferent nie jest zobligowany do zaoferowania wyposażenia wykraczającego poza 

standardowe opisane wyżej w pkt 1. Oferta w zakresie wyposażenia opcjonalnego jest 

składana niezależnie od oferty będącej przedmiotem aukcji, z tym jednak, że będzie 

mogła być przyjęta przez Odbiorcę (w całości lub części), o ile Oferent zostanie 

Dostawcą reachstackerów. Kwoty zaoferowane tytułem elementów wyposażenia 

opcjonalnego nie będą składnikiem żadnej z Cen, które decydują o wyniku aukcji. Jeśli 
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oferta na dany element opcjonalny przedstawiona przez zwycięzcę przetargu zyska 

akceptację Zamawiającego, wówczas w Załączniku nr 3 do umowy dostawy 

Zamawiający wskaże wybrany element/elementy zaoferowanego wyposażenia 

dodatkowego dla każdego z reachstackerów. Cena za wyposażenie opcjonalne 

(Cwo) wybrane przez Odbiorcę podlegać będzie tym samym zasadom ryczałtowej 

kalkulacji oraz tym samym regułom płatności jak Cena urządzenia (Cr). Dotyczy to 

także wyposażenia dodatkowego do piątego reachstackera, jeżeli Zamawiający 

dokona rozszerzenia przedmiotu umowy w ramach przysługującego mu prawa. 

W ramach wyposażenia opcjonalnego Oferent może przedstawić ceny dowolnych  

rozwiązań implementowanych przez niego  w reachstackerach. Przykładowo może to 

być:  

• centralny system smarowania krytycznych punktów urządzenia, w szczególności 

chwytaka (spreadera) i sworzni głównych masztu oraz układu kierowania, 

• zdalny monitoring parametrów urządzenia pracujący na bazie zdalnej transmisji. 

Wycena powinna obejmować koszt instalacji oraz późniejszego utrzymania – 

abonamentu. Jeżeli system zostanie zainstalowany w ramach wyposażenia w 

standardzie – wówczas oferent powinien w opcjach dodatkowych określić 

abonament, po upływie okresu gwarancji i serwisowania urządzenia w ramach 

umowy dostawy, 

• ogrzewanie postojowe, 

• kamera cofania, 

• układ ważenia kontenerów zgodny z SOLAS VGM, najlepiej w wersji opartej o 

pomiary zmian ciśnienia oleju hydraulicznego – bez tensometrów na chwytaku, 

• system monitorowania ciśnienia w oponach, najlepiej z czujnikami zamontowanymi 

wewnątrz opon, 

• system utrzymywania ogrzewania kabiny z energii cieplnej uzyskanej z silnika po 

jego wyłączeniu. 

 

Jeżeli wybór określonego elementu wyposażenia opcjonalnego wiązałby się z 

wykluczeniem lub ograniczeniem w zakresie wyposażenia standardowego (objętego 

ryczałtową Ceną urządzenia), Oferent powinien określając wysokość ceny za ten 

element (Cwo) uwzględnić przy jej kalkulacji oszczędności związane z ograniczeniem 

wyposażenia standardowego.   

 
3. DODATKOWE INFORMACJE niezbędne do sporządzenia ofert 

 

1. Okres gwarancji udzielonej na każde urządzenie przez Oferenta / Dostawcę 

będzie obejmował minimum dwa lata lub minimum 4.000 mth w zależności od 

tego, co nastąpi pierwsze. Jednocześnie, udzielona będzie 12 miesięczna 

gwarancja na części wymieniane i naprawiane podczas gwarancyjnego okresu 

odpowiedzialności za wady, obejmująca wszelkie usterki i awarie, jakie powstaną 
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w tym okresie oraz usługę usunięcia awarii na koszt Dostawcy. Okres tej gwarancji 

liczony będzie od dnia wymiany lub naprawy części urządzenia. 

2. Zakres i warunki gwarancji będą jednolite i niezmienne w trakcie całego okresu 

obowiązywania gwarancji. Intencją Zamawiającego jest zakup urządzenia typu 

reachstacker (Cr) z gwarancją zapewniającą korzystanie z tego urządzenia w 

okresie jej obowiązywania. Zamawiający będzie pokrywał koszty paliwa (oleju 

napędowego - ON) do maszyny oraz ubezpieczenia, jak również koszty 

utrzymania planowego urządzeń (Cs) w wysokości nie przekraczającej łącznego 

kosztu, jaki Dostawca wskaże dla okresu obowiązywania gwarancji dla każdego z 

urządzeń. 

3. Warunki gwarancji określone będą w umowie dostawy oraz w przygotowanym 

przez Oferenta Załączniku nr 8 do tej umowy.  

4. W ramach oferowanej ceny urządzenia (Cr i Cwo) Oferent uwzględni wszelkie 

koszty związane z wyprodukowaniem kompletnego urządzenia (zgodnie z 

parametrami określonymi w Specyfikacji), łącznie z ich transportem (na warunkach 

DDP (Incoterms 2010) na każdy ze wskazanych terminali kontenerowych 

Zamawiającego), montażem, oddaniem do użytku, odbiorem przez właściwy urząd 

prowadzący dozory maszyn Zamawiającego, jak również koszty przeszkolenia 

personelu w ilości do 4 osób na każdym z terminali z zakresu obsługi i eksploatacji. 

Oferent uwzględni również konieczność udzielenia gwarancji na okres nie 

krótszy niż opisany w pkt 1 na dostarczone urządzenia.  

5. Procedurę rejestracji maszyn przed Urzędem prowadzącym dozór maszyn 

przeprowadzi Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. Stosowne pełnomocnictwo 

zostanie wydane na wniosek Dostawcy. 

6. Oferent zapewni sprawny serwis dla swojego urządzenia. Wszelkie ustalenia 

dotyczące terminu wizyt serwisów jaki i czasu przyjazdu winny być uprzednio 

uzgadniane z  Odbiorcą w pierwszej kolejności telefonicznie i potwierdzane e-

mailowo. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu i przystąpienie przez 

serwisanta do naprawy urządzenia na terminalu wynosił: 

a) w przypadku awarii lub nieprawidłowości uniemożliwiających pracę urządzenia 

niezwłocznie, lecz nie później niż: 

- od godziny 10:00 następnego Dnia roboczego, w przypadku zgłoszenia 

telefonicznego lub wpływu zgłoszenia awarii drogą emailową w godzinach  

00:00- 16:00, 

- od godziny 8:00 drugiego Dnia roboczego - w przypadku zgłoszenia 

telefonicznego lub wpływu zgłoszenia awarii drogą emailową w godzinach  

16:00, do 24:00, 

 

b) dla usterek oraz nieprawidłowości w pracy urządzeń, które wg oceny serwisu 

nie skutkują koniecznością wyłączenia urządzenia z eksploatacji - od godziny 

8:00 trzeciego Dnia roboczego od zgłoszenia.  
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Oferent w ramach Załącznika nr 6 do umowy dostawy przedstawi dane 

kontaktowe koordynatora serwisu oraz listę serwisantów posiadających 

umiejętności, wiedzę i uprawnienia w zakresie naprawy i utrzymania urządzenia 

stanowiącego przedmiot dostawy.  

7. Oferent winien przedstawić harmonogram przeglądów okresowych  

reachstackera, gdzie określone zostaną kolejne przeglądy z podaniem, po ilu 

motogodzinach (mth) eksploatacji będą następować wraz z zakresem prac 

obligatoryjnych oraz odpowiednio wykazem wymienianych materiałów i części, 

wymaganych z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji urządzenia. 

Harmonogram przeglądów winien obejmować okres gwarancji (minimum dwa 

lata lub 4 000 mth). Druga część harmonogramu winna obejmować przeglądy 

przypadające od zakończenia gwarancji do osiągnięcia przez każde z 

urządzeń czasu pracy 10 tys. mth. W ramach kolejno następujących przeglądów 

należy również wyszczególnić części i materiały eksploatacyjne podlegające 

wymianie. Harmonogram przeglądów jako Załącznik nr 7 do umowy dostawy, 

powinien zostać przygotowany w oparciu o tabelę, wypełnioną zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do umowy dostawy (i powinien być z nią spójny).  

8. Przy kalkulacji Ceny obsługi serwisowej (Cs) nie należy uwzględniać usług 

związanych ze zużywaniem się opon, które będą przedmiotem odrębnie 

płatnych zleceń. Jeśli natomiast ujawni się wada ogumienia objęta gwarancją 

Dostawcy, wtedy związane z tym czynności Dostawcy objęte będą bezpłatnym 

serwisem gwarancyjnym. Uszkodzenia opon prowadzących do unieruchomienia 

reachstackera lub zagrożenia jego unieruchomieniem (m.in: wybrzuszenia, 

pęknięcia, rozwarstwienie, rozerwanie opony, odpadanie kawałków ogumienia, 

itp.), mogą uzasadniać wezwanie serwisu Dostawcy, z tym jednak, że jeśli 

spowodowane były innymi przyczynami niż objęte gwarancją wady ogumienia, to 

czynności serwisowe będą rozliczane przy zastosowaniu stawek Ceny za 1 

roboczogodzinę pracy serwisu (Cp) oraz Ceny dojazdu (Cd).  

9. Oferent poda też informację, od kiedy oferowany model jest w produkcji, a 

także jaki jest przewidywany okres produkcji oferowanego modelu (niezmienność 

modelu) oraz jaki jest gwarantowany okres dostępności części zamiennych z 

podaniem ilości lat od momentu zakupu (Zamawiający wyszczególnił te 

zagadnienia w Załączniku nr 9 do Specyfikacji i Załączniku nr 3 do umowy). 

10. Ceny elementów dodatkowego wyposażenia opcjonalnego (Cwo), o którym mowa 

wyżej, Oferent przedstawi jako informację dodatkową w Ofercie do aukcji oraz w 

Ofercie w sposób określony w Załączniku nr 9 do Specyfikacji i Załączniku nr 3 do 

umowy. Skorzystanie z opcji i zainstalowania dodatkowego wyposażenia 

pozostanie bez wpływu na Cenę urządzenia (Cr) oraz Cenę serwisu (Cs), może 

natomiast skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Dostawcy z tytułu 

wykonywania czynności nieobjętych planowym utrzymaniem ani gwarancją oraz 

związanymi z tym dojazdami, jeśli te dotyczyć będą wyposażenia opcjonalnego. 
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11. Załącznik nr 4 do umowy dostawy powinien obejmować karty charakterystyki 

technicznej oferowanego urządzenia, w tym tabelę udźwigów i parametrów 

pracy urządzenia. 

12. Serwisowanie urządzenia po okresie gwarancji będzie się odbywać nadal na 

podstawie umowy dostawy, która będzie przewidywać możliwość jej 

wypowiedzenia w tej części przez każdą ze stron. Do wynagrodzenia za usługi 

serwisowe zastosowanie będą miały Cena ryczałtowa za 1 roboczogodzinę pracy 

serwisu (Cp) oraz Cena ryczałtowa za dojazd (Cd) zaoferowane ostatecznie w 

toku aukcji ujętej w niniejszym przetargu, z uwzględnieniem zapisów Specyfikacji 

dotyczących indeksacji tych Cen. 

13. Odbiór maszyn ze strony Zamawiającego nastąpi po odbiorze przez właściwy 

państwowy organ dozorowy. 

14. Oferent najpóźniej podczas przekazywania każdego z reachstackerów wyda 

Zamawiającemu następujące dokumenty, które zostaną załączone do protokołu 

odbioru: 

a) dokument potwierdzający spełnienie obowiązujących norm emisji spalin 

zgodny ze stanem prawnym na dzień odbioru urządzenia przez 

Zamawiającego; niniejsze wymaganie ma na celu wykazanie zgodności 

urządzenia z obowiązującymi przepisami; aktualnie obowiązujące w tym 

zakresie jest Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1628/2016; 

b) kompletny wykaz filtrów oraz płynów eksploatacyjnych wraz z ich 

parametrami technicznymi, jakie mają zastosowanie w oferowanym typie 

maszyny przy poszczególnych przeglądach planowych; 

c) pełen wykaz kodów usterek stosowanych w systemie maszyny wraz z 

informacją, jakiej konkretnie usterki dany kod dotyczy. 

 

 
 

CZĘŚĆ IV.  

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 
 
AUKCJA. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO AUKCJI. 
 

Warunkiem udziału Oferenta w aukcji jest: 

1) zarejestrowanie się Oferenta jako użytkownika na platformie zakupowej Grupy PCC 

na stronie www.zakupy.pcc.pl; 

2) dostarczenie w terminie do 25.11.2019 roku do godz. 15.00 na adres: PCC 

INTERMODAL S.A. ul. Małachowskiego 1a, 41 – 200 Sosnowiec dokumentów 

wymienionych w Części I Specyfikacji (w tym Oferty do akcji zgodnej z 

załącznikiem nr 9 do Specyfikacji), za wyjątkiem dowodu wniesienia wadium w 

http://www.zakupy.pcc.pl/
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formie pieniężnej. Wszystkie dokumenty należy przekazać w formie papierowej. W 

celu przyśpieszenia ich weryfikacji, Oferent może skany wszystkich lub części 

dokumentów przesłać także w formie pliku „pdf” na adres: 

przetargi.realizacja@pcc.eu; 

3) uznanie rachunku bankowego PCC Intermodal S.A. wymaganą kwotą wadium 

najpóźniej w dniu 29.11.2019 r., chyba, że oryginał gwarancji wadialnej został już 

doręczony zgodnie z pkt 2.    

 

AUKCJA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ PCC. 

 

Aukcja przetargowa zostanie poprzedzona zdalnym szkoleniem każdego z Oferentów 

poprzez przedstawiciela Operatora platformy zakupowej, które zostało zaplanowane 

na dzień 03.12.2019 o godzinie 10:00.  

 

Ofertę do aukcji stanowi pisemna informacja sporządzona wg Załącznika nr 9 i 

podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta, złożona wraz z dokumentami 

formalnymi, o których mowa w punktach 1-19 w Części I Specyfikacji. Zgodnie z 

załącznikiem nr 9, Oferta do aukcji będzie zawierać m.in.: 

• Cenę netto za dostawę jednego reachstackera spośród czterech będących 

przedmiotem dostawy,  

• Cenę serwisu jednego reachstackera w czasie trwania okresu gwarancji jako 

sumę cen poszczególnych przeglądów (w rozbiciu na elementy wymagane 

przez Zamawiającego),  

• Cenę ryczałtową dojazdu do każdego terminala Zamawiającego dla którego 

realizowana jest dostawa reachstackerów w wyniku niniejszego przetargu, 

• Cenę ryczałtowa za 1 rbh dla prac serwisowych nieobjętych gwarancją.  

 

Powyższe cztery Ceny z Oferty do aukcji posłużą do zasilenia danymi systemu 

aukcyjnego oraz określenia rankingu ofert w toku aukcji. W przypadku, gdyby w toku 

aukcji Oferent nie dokonał żadnych zmian zaoferowanych Cen, wtedy Ceny z Oferty 

do aukcji staną się cenami ostatecznymi po aukcji i będą obowiązywać przy dokonaniu 

rankingu ofert złożonych przez Oferentów. 

Cena reachstackera (Cr), zawarta zarówno w Ofercie do aukcji, jak również w Ofercie 

złożonej po aukcji w formie papierowej, będzie wyrażona w walucie EUR i będzie 

dotyczyła każdego z reachstackerów, niezależnie od czasu i miejsca jego dostawy.  

Ceny podane w Ofercie do aukcji, jak i wpisywane w toku aukcji w PLN dla Cs, Cp i 

Cd zostaną w toku aukcji automatycznie przeliczone na EUR wg kursu z dnia 

poprzedzającego ostatni dzień terminu złożenia Ofert do aukcji. Powinny też one 

spełniać pozostałe warunki przedstawione w niniejszej Specyfikacji, w tym wskazówki 

z jej Części II (Cena). 

mailto:przetargi.realizacja@pcc.eu
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Oferta do aukcji przygotowana zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 9 zawiera także 

inne dane, w tym może przedstawiać ceny poszczególnych elementów wyposażenia 

opcyjnego. Dane te nie będą przedmiotem postępowania aukcyjnego i bez zmian 

powinny zostać powtórzone w Ofercie złożonej po akcji zgodnie z wzorem z Załącznika 

nr 3 do umowy dostawy. Jedyny wyjątek dotyczy cen poszczególnych usług 

serwisowych za dane przeglądy w okresie gwarancji, które w przypadku wylicytowania 

przez Oferenta niższej Ceny za serwis (Cs) podlegają proporcjonalnemu obniżeniu, 

tak aby ich suma równała się tej Cenie. 

 

W trakcie aukcji każdy z Oferentów będzie mógł licytować dynamicznie w dół, zgodnie 

z warunkami akcji określonymi w Załączniku nr 8 do Specyfikacji. 

 

Wartość wskaźnika „W” będzie liczona na podstawie Oferty złożonej (wg 

Załącznika na 9) do aukcji wg następującego wzoru:  

W = 0,75*Cr + (0,75*Cs+ 0,20*Cp*1440 + 0,05*Cd*90)/r 

gdzie:  

W – wskaźnik określający w sposób ważony miejsce danej oferty w rankingu. 

Wskaźnik ten nie stanowi wartości całkowitej kwoty, którą Oferent uzyska z tytułu 

umowy dostawy ani ewentualnych zleceń prac serwisowych, lecz ma znaczenie tylko 

do opracowania rankingu ofert. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która 

spełnia wszystkie wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji i osiągnie najniższą 

wartość „W” w chwili zakończenia aukcji;  

Cr – Cena 1 szt. reachstackera / urządzenia (EUR);  

Cs – Cena serwisu zaoferowana dla 1 szt. reachstackera w okresie obowiązywania 

gwarancji (PLN);  

Cp – Cena ryczałtowa za 1 rbh pracy serwisanta (PLN). Do obliczeń we wzorze „W” 

cena Cp zostaje pomnożona przez szacunkową wartość równą 1440, wynikającą z 

teoretycznych założeń Zamawiającego dotyczących pracy serwisu w toku  720 godzin 

pracy w Dni robocze w godzinach pracy tj. od 8:00 do 16:00 oraz 360 godzin pracy 

poza powyższymi godzinami pracy. Wynagrodzenie za pracę w dni nierobocze 

oszacowano jako podwojenie ceny 1 rbh za pracę w Dni robocze [720+(2x360)=1440]. 

Oferent w czasie aukcji koryguje tylko cenę ryczałtową 1 rbh;   

Cd – Cena ryczałtowa za 1 dojazd serwisu (PLN). Do obliczeń we wzorze „W” cena 

Cd zostaje pomnożona przez 90, czyli teoretyczną, zakładaną liczbę dojazdów do 

terminala. Przy czym Oferent wpisuje (koryguje) podczas aukcji tylko cenę ryczałtową 

za 1 dojazd;  

r -  średni kurs EUR ustalony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu 

poprzedzającym ostatni dzień na złożenie Oferty do aukcji. 
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Wskaźnik „W” może być obniżany w tracie aukcji przez Oferenta w drodze korekty 

każdej z 4 zmiennych, którymi są oferowane Ceny: Cr, Cs, Cp i Cd. 

W przypadku korekty którejkolwiek zmiennej będzie miało miejsce automatyczne 

obliczenie wartości „W” wg przedstawionego wyżej wzoru. 

 

Aukcja rozpocznie się w dniu 03.12.2019 roku o godzinie 12.00.  

 

Celem aukcji będzie uzyskanie minimalnej najkorzystniejszej łącznej wartości „W”  

i składających się na nią Cen:  

1) Cr – Ceny netto za dostawę jednego reachstackera,  

2) Cs – Ceny serwisu (jako sumę cen poszczególnych przeglądów w czasie 

trwania okresu gwarancji),  

3) Cd - Ceny ryczałtowej za 1 dojazd do każdego z terminali Zamawiającego, dla 

których realizowana jest dostawa reachstackerów w wyniku niniejszego 

przetargu, 

4) Cp - Ceny ryczałtowej za 1 rbh dla prac serwisowych nieobjętych gwarancją.  

 

Ceny podane podczas aukcji dla oferty, która uzyskała najkorzystniejszą wartość „W” 

ujęte w punktach 1 do 4 powyżej zostaną przyjęte jako wiążące w umowie dostawy. 

Jeżeli w toku aukcji Oferent skoryguje Cenę serwisu złożoną w ofercie do aukcji, 

wówczas w celu przygotowania poprawnej Oferty w wersji papierowej, wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy dostawy Oferent winien odpowiednio, 

proporcjonalnie pomniejszyć wszystkie, poszczególne kwoty przeglądów planowych 

tak, aby cena łączna przeglądów w okresie gwarancji była zgodna z Ceną (Cs) finalnie 

zaoferowaną przez niego w toku aukcji. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków prowadzenia aukcji przedstawiono w 

załączniku nr 8 do Specyfikacji: „Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej - regulamin”. 

 

Oferenci, którzy zarejestrują się na platformie zakupowej PCC otrzymają za 

pośrednictwem skrzynki mailowej indywidualny dostęp do platformy. Odbiór informacji 

mailowej z kodem dostępu do platformy należy potwierdzić zwrotnie również drogą 

elektroniczną. Do aukcji nie będą dopuszczeni Oferenci, którzy nie spełnili 

warunków dopuszczenia Oferenta do aukcji, tj. nie wpłacili wadium lub nie przesłali 

dokumentów uprawniających do udziału w aukcji albo przesłane dokumenty będą 

niekompletne lub niezgodne z zapisami Specyfikacji.  

Operator prowadzący aukcję może w każdym momencie zawiesić aukcję 

powiadamiając jednocześnie Oferentów o terminie jej wznowienia.  

 

Oferent po otrzymaniu informacji o zakończeniu aukcji jest zobowiązany potwierdzić 

wylicytowaną cenę zgodnie z § 9 Regulaminu aukcji. 
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Jeśli w toku postępowania na etapie aukcji pozostanie jeden oferent, wówczas z uwagi 

na to, że nie jest możliwe sparametryzowanie aukcji dla jednego oferenta, oferta 

złożona w formie przewidzianej w Załączniku nr 9 wraz z dokumentami do aukcji 

będzie uznana jako oferta wiążąca i w oparciu o ceny w niej zawartej Oferent powinien 

przesłać Ofertę ostateczną wg wymagań niniejszej specyfikacji, tak jakby została 

uzyskana w wyniku aukcji. Ciąg dalszy postępowania nastąpi tak, jak przedstawiono 

niżej. 

 

 

ZŁOŻENIE KOMPLETNEJ OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ 

Wszystkie podmioty uczestniczące w aukcji zobowiązane są w terminie 3 (trzech) 

Dni roboczych, od zawiadomienia o zakończeniu trybu aukcyjnego, (tj. do dnia 

06.12.2019 do godz. 12:00) dostarczyć kompletną Ofertę zgodną z niniejszą 

Specyfikacją, zawierającą w umowie dostawy oraz w Załączniku nr 3 do tej umowy 

ceny zaoferowane przez siebie w wyniku aukcji na adres:  

PCC INTERMODAL S.A. ul. Małachowskiego 1A, 41 – 200 Sosnowiec. Zamawiający 

może wyznaczyć dłuższy termin na dostarczenie kompletnej oferty.   

 

ZAWARTOŚĆ OFERT 

Kompletna oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku 

polskim i zawierać:  

I. Pismo przewodnie, w którego treści podane będą Ceny netto zgodne z 

zaoferowanymi przez Oferenta w wyniku aukcji i obejmujące: 

1. Cenę jednostkową urządzenia,  

2. Cenę serwisu gwarancyjnego, wraz z cenami poszczególnych 

przeglądów jakie wystąpią w okresie gwarancji,  

3.  Cenę za jedną roboczogodzinę pracy serwisanta,  

4. Cenę za jeden dojazd serwisu. 

Zgodne zapisami Specyfikacji pismo przewodnie należy opatrzyć również 

oświadczeniem o związaniu ofertą do 60 dni od dnia aukcji.  

 

II. Tekst umowy dostawy w dwóch egzemplarzach, o treści zgodnej ze wzorem z 

Załącznika nr 11, uzupełnionej w wykropkowanych miejscach, parafowanej na 

każdej stronie oraz podpisanej zgodnie z reprezentacją Oferenta, wraz z 

kompletem również w dwóch egzemplarzach analogicznie parafowanych i 

podpisanych następujących załączników do umowy: 
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Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu przetargu (tekst niniejszej 

Specyfikacji w ostatecznej wersji opublikowanej na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.pccintermodal.pl/przetargi/, ale bez załączników do niej); 

Załącznik nr 2 – Pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu przetargu (tekst 

opublikowany przez Odbiorcę zgodnie ze Specyfikacją pod 

wskazanym wyżej adresem); 

Załącznik nr 3 – Formularz z wynikami aukcji (wypełniony przez Oferenta w 

formie przewidzianej we wzorze tego Załącznika); 

Załącznik nr 4 – Dane techniczne i szczegółowa specyfikacja urządzenia 

(opracowane przez Oferenta wg wymagań Specyfikacji); 

Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego (zgodny ze wzorem 

opracowanym przez Odbiorcę); 

Załącznik nr 6 – Dane kontaktowe przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy 

upoważnionych do wykonywania czynności związanych z 

urządzeniami, w tym do podpisywania protokołów (tekst 

uzupełniony przez Oferenta, zgodny ze wzorem tego Załącznika 

przygotowanym przez Odbiorcę); 

Załącznik nr 7 – Harmonogram planowych prac serwisowych (opracowany 

przez Oferenta i zgodny z danymi zawartymi w Załączniku nr 3); 

Załącznik nr 8 – Warunki gwarancji na reachstackery (opracowane przez 

Oferenta) z zastrzeżeniem, iż nie będą one ograniczać wymogów 

opisanych przez Zamawiającego w Specyfikacji i w umowie 

dostawy. 

 

INFORMACJA ODNOŚNIE UMOWY 

Oferent wypełnia umowę dostawy urządzenia typu reachstacker w miejscach do tego 

przewidzianych (wykropkowanych). 

Nie dopuszcza się przekreślania tekstu umowy ani dopisywania treści za wyjątkiem 

miejsc przewidzianych, pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku wątpliwości 

należy zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego, w trybie o którym mowa w 

niniejszej Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja oraz sporządzone na jej podstawie inne Załączniki do umowy 

dostawy będą integralną częścią tej umowy. 

 

ZŁOŻENIE I OTWARCIE OFERT 

Ofertę prosimy złożyć trwale spiętą w zapieczętowanej kopercie opatrzonej informacją:  
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„Oferta na dostawę czterech wozów przedsiębiernych do przeładunku 

kontenerów (reachstacker) dla terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. 

wraz ze świadczeniem usługi serwisu z zastrzeżeniem opcji Zamawiającego na 

dostawę piątego reachstackera” 

 

Jawne otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:10 w dniu wyznaczonym do dostarczenia 

kompletnych ofert w ww. powiadomieniu o zakończeniu trybu aukcyjnego w Sosnowcu 

przy ul. Małachowskiego 1A.  

Przedstawiciel PCC Intermodal S.A. przeczyta publicznie tylko ceny (Cr, Cs, Cp, Cd) 

zaoferowane ostatecznie przez poszczególnych Oferentów. 

Przedstawiciel PCC Intermodal S.A. poda poziom budżetu jaki został 

przewidziany na zakup urządzeń (tylko zakup urządzeń podlega 

dofinansowaniu).  

W przypadku, gdy żadna z ofert nie zmieści się w kwocie budżetu, Zamawiający 

ma prawo poinformować o tym fakcie Oferentów i ogłosić dogrywkę aukcji lub 

poprosić o złożenie zweryfikowanych ofert. 

 

CZĘŚĆ V. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT, ZAWARCIE UMOWY I ZAKOŃCZENIE 
POSTĘPOWANIA. 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej Oferty będzie wysokość całkowitego 

wynagrodzenia netto obliczonego wg wzoru „W” zgodnie z wytycznymi 

podanymi w niniejszej Specyfikacji . 

Po otrzymaniu Ofert i jawnym ich otwarciu, przedstawiciele PCC Intermodal S.A. w 

trybie niejawnym sprawdzą ich kompletność i zgodność zawartości z wymogami 

Specyfikacji pod kątem formalnym i merytorycznym.  

Zamawiający podkreśla, że ze złożonej Oferty musi wynikać, że Oferent jest w 

stanie zapewnić dotrzymanie wszystkich wymaganych niniejszą specyfikacją 

parametrów technicznych urządzenia. Brak możliwości realizacji określonych 

funkcji lub ich zaoferowanie w sposób niezgodny ze specyfikacją może 

skutkować odrzuceniem Oferty. 

Zamawiający zastrzega, że dostarczone urządzenie zostanie poddane 

protokolarnej weryfikacji pod kątem zgodności z zapisami specyfikacji i przyjętą 

w rezultacie postępowania Ofertą. W przypadku dostawy urządzenia, którego 

parametry i wyposażenie techniczne, funkcjonalności - mimo wcześniejszych 

zapewnień oferenta - odbiegać będą od zaoferowanych w toku przetargu, 

Zamawiający będzie miał prawo egzekwować od Dostawcy uzupełnienia braków, 
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usunięcia niezgodności pod rygorem naliczenia kar umownych. Szczegóły zawiera 

umowa dostawy. 

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji Oferta zawierająca najniższy wskaźnik „W” 

okaże się kompletna oraz zgodna z ofertą złożoną w toku aukcji oraz zgodna z 

zapisami niniejszej Specyfikacji, wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

Oferenta (osobę do kontaktów) o tym fakcie telefonicznie, a także pisemnie wraz z 

przesłaniem podpisanej drugostronnie umowy dostawy wraz z załącznikami.  

Niedostarczenie kompletnej Oferty w wersji papierowej w wyznaczonym terminie lub 

zaoferowanie cen niezgodnych z zaoferowanymi finalnie w aukcji lub też 

niezgodność Oferty z zapisami Specyfikacji skutkuje jej odrzuceniem. Zamawiający w 

takim przypadku może zatrzymać wadium. W tej sytuacji Zamawiający zawrze 

umowę z kolejnym spośród Oferentów, który złożył kompletną i poprawną 

Ofertę, którą dany Oferent jest związany 60 dni w myśl zapisów niniejszej 

specyfikacji. 

CZĘŚĆ VI. ZASTRZEŻENIA ODBIORCY 

 

PCC Intermodal S.A. zastrzega sobie w toku postepowania prawo do zmiany 

terminów,  warunków  lub ich odwołania oraz unieważnienia przetargu w całości lub w 

odniesieniu tylko do wskazanej części, w tym aukcji, na każdym etapie postępowania, 

włączając w to zmiany w treści Specyfikacji lub zakończenia przetargu bez 

rozstrzygnięcia i bez podania przyczyn. Dotyczy to także sytuacji, gdzie żadna z Ofert 

nie jest niższa niż przyjęty przez Spółkę budżet na to zadanie.  

W przypadku zmian w treści Specyfikacji lub zmian w innych dokumentach, o których 

mowa w Specyfikacji, PCC Intermodal S.A. poinformuje o tym fakcie wszystkich 

Oferentów uwzględniając odpowiednio czas potrzebny Oferentom na dostosowanie 

się do nowych zapisów. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wydłużenia 

terminów podanych w niniejszej Specyfikacji. 

Zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Specyfikacji oraz projektu umowy dostawy 

związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania Oferentów zgłoszone w omówionym 

wyżej trybie, zostaną przez Zamawiającego naniesione w tekstach pierwotnych i 

opublikowane jako teksty ujednolicone na stronie internetowej 

https://www.pccintermodal.pl/przetargi/. Wydruk przez Oferenta tak ujednoliconej 

wersji projektu umowy dostawy oraz ujednoliconego tekstu Specyfikacji przedmiotu 

przetargu, wchodzić będą w skład kompletnej Oferty w wersji papierowej składanej 

zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji. 

Odbiorca dopuszcza możliwość sfinansowanie zakupu w drodze finansowania 

zewnętrznego udzielonego przez firmę wybraną przez PCC Intermodal. S.A. 
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Przetarg będzie prowadzony w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz wewnętrzne 

procedury zawierania umów Spółki PCC Intermodal S.A. dostępne na stronie 

internetowej www.pccintermodal.pl w zakładce „O firmie/Przetargi”.  

Wszelka korespondencja i kontakt z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być wiarygodnie i poprawnie 

przetłumaczone na język polski na zlecenie Oferenta. 

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie właściwe dla 

siedziby Odbiorcy.  

W odniesieniu do niniejszego postępowania nie mają zastosowania zapisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem oferty. 

PCC Intermodal S.A. informuje, że zakup reachstackerów objęty niniejszym 

postępowaniem stanowi część projektów ujętych na liście rankingowej zatwierdzonej 

przez Instytucję Zarządzającą z dnia 26 października 2018 r. w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Rozwój 

transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. 

 

 

Wykaz Załączników do Specyfikacji przedmiotu przetargu: 

1. Formularz oświadczenia Oferenta o możliwości zrealizowania dostawy. 

2. Formularz oświadczenia osoby / osób reprezentujących Oferenta w sprawie 
postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych oraz o właściwym umocowaniu do 
reprezentowania Oferenta. 

2a. Formularz oświadczenia Oferenta (osoby fizycznej działającej bez pełnomocnika) 
w sprawie postępowań upadłościowych lub likwidacyjnych. 

3. Formularz oświadczenia Oferenta osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej 
o niekaralności. 

3a. Formularz oświadczenia Oferenta osoby fizycznej o niekaralności. 

4. Formularz oświadczenia Oferenta o dysponowaniu potencjałem serwisowym 
przez Oferenta. 

5. Formularz oświadczenia Oferenta o pełnej odpowiedzialności za złożoną za 
pośrednictwem platformy zakupowej ofertę. 

6. Formularz oświadczenia Oferenta o zobowiązaniu się do dostarczenia kompletu 
wymaganych w Specyfikacji dokumentów w wersji papierowej w terminie trzech 
Dni roboczych od dnia aukcji. 

7. Formularz oświadczenia Oferenta o udziale podwykonawców i zakresie prac 
podwykonawcy. 

http://www.pccintermodal.pl/
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8. Warunki udziału w aukcji za pośrednictwem platformy zakupowej. 

9. Formularz Oferty do aukcji. 

10. Formularz oświadczenia Oferenta w sprawie braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych z Zamawiającym. 

11. Projekt umowy dostawy z Załącznikami: 

nr 3 – Formularz z wynikami aukcji,  

nr 5 – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego, 

nr 6 – Dane kontaktowe przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy. 

 

 


