
 

1 

 

  

  

  

  

  

  

ZZaakkłłaadd  GGoossppooddaarrkkii  KKoommuunnaallnneejj  ww  BBrrooddaacchh  

uull..  SSttaanniissłłaawwaa  SSttaasszziiccaa  33  

2277  ––  223300  BBrrooddyy  

 

 

 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ 
 

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:  

 

 

„Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki” 

 

Nr zamówienia: 271.ZGK.K.18 

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r.,  poz. 

1579 z późn. zm.), dalej „ustawy”, stosownie dla zamówień  o  równowartości poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie tejże ustawy. 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
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ee--mmaaiill::  wkwiecien@zgk.brody.info.pl 

aaddrreess  iinntteerrnneettoowwyy::    www.zgk.brody.info.pl 

www.bip.brody.info.pl 

 

 

 

         Zatwierdzam: 

 

 

Brody, 06.12.2018r.  
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 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu 

 

1.1 Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisami aktów wykonawczych do ustawy. 

 

1.2 Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

Biuletyn Zamówień Publicznych, 

strona internetowa Zamawiającego – bip.brody.info.pl  www.zgk.brody.info.pl 

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  
 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok prod. 2018 – 

sztuk 1 

 

a) charakterystyka techniczna: 

- koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania 

się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu 

Drogowym, 

- masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg, 

- długość transportowa maszyny do 5,7 m, 

- silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany o mocy znamionowej brutto 

maksimum 75 KM, bez AdBlue i filtra cząsteczek stałych i DPF spełniający normę TIER-4, 

- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, 

- koła jezdne przednie o rozmiarze 18 cali i tylne o rozmiarze 26 cali, 

- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, 

- mosty wyposażone w zwrotnice z przekładaną planetarną z proporcjonalnym rozdziałem 

momentu obrotowego. 

- Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego 

producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty) 

- Zewnętrzna średnica zawracania koparko-ładowarki (z łyżką) z hamowaniem maksimum 9,5 

metra 

- skrzynia biegów maszyny typu Syncroshutle, 4 biegi w przód 4 biegi w tył 

- 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący 

się, 

- układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą 3-sekcyjną o wydajności minimum 143 litrów na 

minutę i ciśnieniu roboczym minimum 227 bar, 

- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, 

- kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS 

i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75db. 

- zbiornik paliwa o pojemności minimum 128 litrów, 

- koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS 

z podglądem co najmniej: zużycia paliwa, trybów pracy, miejsca postoju maszyny w czasie 

rzeczywistym 

 

 

http://www.zgk.brody.info.pl/
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b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: 

- sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni mechanicznych, 

- musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ 

stabilizacji łyżki ładowarkowej, 

- musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, 

- łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym – 

możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, 

mocowana na sworznie ramion koparko-ładowarki, 

- pojemność łyżki ładowarki minimum 3,2 m, 

- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 100 kg, 

 

c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: 
- sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych, 

- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, 

- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm, 

- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), 

- głębokość kopania minimum 5,50 m, 

- wysokość załadunku ramieniem koparkowym minimum 4,40m, 

 

d) wymagania dodatkowe: 

- gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy bez 

limitu motogodzin, 

- dostawa koparko-ładowarki w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 

- dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta 

oferowanej koparko-ładowarki co poświadczy stosownym oświadczeniem producenta; 

- dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę, 

- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, 

- odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od 

siedziby zamawiającego, 

- zapewniony czas realizacji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić 

maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia liczone w dni robocze, a zakończenie naprawy 

maksymalnie 10 dni od daty jej rozpoczęcia, 

- oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet 

podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi 

operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych, 

- dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie 

budowy i obsługi koparko-ładowarki 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o równoważnych parametrach 

technicznych do wymienionych w SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego 

przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 

2.3  Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia, do którego Wykonawca zamówienia 

zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia jest siedziba Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Brodach.  
 

2.4 Zamówienie realizowane jest przy udziale środków finansowych w ramach Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości 

2.5 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

      43261000-0 koparki mechaniczne 
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3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia  

 

3.1. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do wskazanego w pkt 2.3 miejsca 

dostawy w terminie do 27.12.2018r. 

 

4. Informacja o ofertach wariantowych, ofertach częściowych i zamówieniach z art. 67 ust. 

1 pkt 6 ustawy   

 

4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

4.3 Zamawiający nie przewiduje  udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy. 

 

5. Informacja o aukcji elektronicznej, umowie ramowej oraz dynamicznym systemie 

zakupów   
 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje 

zawarcia umowy ramowej, a także nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów. 

 

6. Informacja o podwykonawcach i korzystaniu z zasobów podmiotów trzecich  

 

6.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia, w przypadku korzystania przez wykonawcę z 

podwykonawców. 

 

6.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

   Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

    W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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6.3 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez 

wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

 

6.4 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie 

podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca 

zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych 

dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację części zamówienia.  

 

6.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
 

6.6 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

 

6.7 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

6.8 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

7. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków   

 

 

7.1 Zamawiający zastrzega, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia: 
 

1) zgodnie z  art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy - Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
 

2) zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
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likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.2015 r. poz. 233 z pózn. zm.). 

 

7.2    Wykonawca,  który  podlega  wykluczeniu  na  podstawie art.24 ust. 1  pkt 13  i 14  oraz  

16–20  lub  ust. 5 ustawy,  może przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  

środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności, w szczególności  udowodnić  

naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego  oraz  współpracę  z organami  ścigania  oraz  podjęcie  

konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i kadrowych,  które  są  odpowiednie  

dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 

jeżeli wobec wykonawcy,  będącego  podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  

wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 

tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.   

 

7.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

      -   nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz  art. 24 ust. 5 

pkt 1 i 2 ustawy, 
 

      -  spełniają warunki, dotyczące: 

 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

         Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

         Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

c) zdolności technicznej i zawodowej: 

               Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

7.4 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego warunki określone w pkt 7.3 winien spełniać każdy z tych wykonawców.  

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać 

brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

Wykonawcy, składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wykonawcy składający wspólną 

ofertę, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

Umocowanie to wynikać może z umowy konsorcjum lub z oddzielnego dokumentu, 
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przedłożonego wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dokonywana będzie na podstawie analizy przedstawionych dokumentów oraz oświadczeń. 

 

7.6 Ocena spełniania  warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „zero-jedynkową”, tj.  

„spełnia – nie spełnia”.  

 

8.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

8.1   Zgodnie z art. 25a ustawy do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez  zamawiającego, którego wzór  stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.  Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

    W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu składa każdy wykonawca z osobna. 

 

8.2 Zamawiający  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów, określonych w niniejszej SIWZ, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,  

 

8.3  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, wykonawca złoży: 
 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; wzór oświadczenia  

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji, 

w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1ustawy;  

 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (z otwarcia ofert), oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23  ustawy; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może  złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania  z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

 

8.4 Dokumenty składane w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wymagane zgodnie z określonymi wyżej 

zapisami, z zastrzeżeniem przepisów ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA ROZWOJU z dnia 
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26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z 2016 poz. 1126). 

 

8.5 Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

8.6 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.). 

 

 

9. Opis sposobów komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, sposobów przekazywania 

oświadczeń  

i dokumentów oraz wskazanie osób upoważnionych do kontaktów z wykonawcami  

 

9.1 W niniejszym postępowaniu osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami 

jest: Wioletta Kwiecień, tel.: 41 271 12 34   e-mail: wkwiecien@zgk.brody.info.pl 

 

9.2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:  

bip.brody.info.pl 

 

9.3 Zapytania pisemne, faxem lub mailowe należy kierować pod adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody, 

adres mailowy: wkwiecien@zgk.brody.info.pl 

 

9.4 Jeżeli nie zastrzeżono formy szczególnej, każda ze stron, która przekazuje wnioski, 

zawiadomienia lub informacje w formie faksu lub drogą elektroniczną, ma obowiązek na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić tą samą drogą fakt ich otrzymania.      

 

9.5 Zamawiający oświadcza,  że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w związku z 

wszczętym postępowaniem o zamówienie publiczne. 
 

9.6 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Wyjaśnienia zostaną udzielone na zasadach i pod warunkiem spełnienia warunków 

wynikających z art. 38 ust. 1 ustawy. 
 

 

 

http://administracja.inforlex.pl/roczniki/przepisy/tresc,DZU,2015,16,0128,00,OBWIESZCZENIE-MARSZALKA-SEJMU-RZECZYPOSPOLITEJ-POLSKIEJ-z-dnia-20150113-r-w-sprawie.html?str=0&pozycja=2
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10. Modyfikacje SIWZ 

 

10.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

10.2 Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia  na ich 

wniosek, oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja.  
 

10.3 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  

 

10.4 Dokonaną zmianę, a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert, 

zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym doręczono 

specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

 

 

11. Opis sposobu przygotowania oferty   

 

11.1 Ofertę należy sporządzić zgodnie ze  wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,  uwzględniając wszystkie jego zapisy . 

 

11.2 Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej osobiście przez 

osoby umocowane do działania w imieniu wykonawcy, pod rygorem nieważności.  

Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot 

zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania 

oferty.  

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.   
 

11.3 Ofertę należy napisać w języku polskim, czytelnie na maszynie do pisania, komputerowo 

lub inną trwałą i czytelną techniką. Wszelkie poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście 

oferty (i w załącznikach do oferty) muszą być własnoręcznie parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

 

11.3 Formularz oferty podpisują osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo do złożenia oferty.  

      Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis czytelny lub podpis nieczytelny z pieczątką 

zawierającą w treści imię i nazwisko. 

      W/w osoby parafują wszystkie strony oferty i załączników oraz miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany. 
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    We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 

(firmy) i siedziby Wykonawcy. 

 

11.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

Wykonawców działających w postępowaniu przez pełnomocnika, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem przez notariusza. 

 

11.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . Złożenie przez Wykonawcę większej ilości 

ofert  spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę . 
 

11.6 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę zawierającą:  

 wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, 

 stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy,  

 pełnomocnictwo dla lidera w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia - podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, 

 Oświadczenie   w zakresie wskazanym przez  zamawiającego, którego wzór  stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 
 

11.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

11.8 Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie. 
 

11.9 Oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ, w tym Formularz oferty, należy złożyć na 

piśmie w formie oryginałów. Inne wymagane dokumenty (z wyjątkiem pełnomocnictw)  

należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie 

kserokopii muszą być opatrzone klauzulą:  „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Zamawiający zażąda 

przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 

gdy przedstawiona przez wykonawcę  kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 

11.10 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa,  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one oznaczone jako niejawne, oddzielnie 

trwale spięte, ponumerowane i załączone do oferty (zaleca się ich złożenie w odrębnej 

kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
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niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy oraz innych informacji niestanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń 

niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 

konkurencji spowoduje ich odtajnienie.  

 

 12. Wymagania dotyczące wadium 

 

12.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

13. Termin związania ofertą  

 

13.1 Wykonawca, który złożył ofertę jest z nią związany przez 30 dni. Bieg terminu 

związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w 

pkt 15.1 SIWZ. 

 

13.2 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 

związania  

z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. O zawieszeniu 

biegu terminu związania z ofertą Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę. 

 

13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

14. Opakowanie i oznakowanie ofert  

 

14.1 Oferta składana jest w formie pisemnej i powinna być opakowana w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do 

chwili otwarcia ofert. 

 

14.2 Wymagane jest umieszczenie oferty w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), którą 

należy zaadresować na adres siedziby Zamawiającego i oznaczyć w następujący sposób: 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach 

ul. St. Staszica 3 

27 – 230 Brody 

     OFERTA na : „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki ". 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT: 

2018.12.14 godz. 10:00 
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15. Miejsce i termin składania ofert  

 

15.1 Oferty składane w siedzibie Zamawiającego muszą być złożone w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 2018.12.14 do  godz. 09:45. 

 

16. Zmiana i wycofanie oferty   

 

16.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu 

składania ofert.  

 

16.2 Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty lub jej wycofanie muszą być złożone w 

miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, z dopiskiem: 

„ZMIANA/WYCOFANIE”. 

 

16.3 Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany lub wycofanie należy 

dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA” lub odpowiednio „WYCOFANIE”.  W przypadku 

złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 

napisem „zmiana nr .....”. 

   

  16.4 Koperty (paczki) oznakowane napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 
 

 

17. Termin i tryb otwarcia ofert  

 

17.1 Oferty złożone w terminie wskazanym w pkt 15.1 specyfikacji zostaną otwarte 

publicznie w dniu 2018.12.14 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 102. 

 

17.2 Otwarcie ofert będzie jawne. 

 

17.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

17.4 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: 

 stan i ilość kopert (paczek) zawierających  oferty; 

 nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

 informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji. 

 

18. Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia o wyjaśnienie dotyczące złożonych ofert w 

trybie art. 87 ustawy. 
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19. Sposób obliczenia ceny  
 

19.1 Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, zawierającą  wszystkie koszty 

Wykonawcy, wszelkie opłaty i podatki wynikające z realizacji zamówienia oraz ewentualne 

upusty. Cena podana w formularzu ofertowym nie podlega negocjacjom i zmianom. 

19.2 W przypadku niezgodności pomiędzy kwotami, wyrażonymi cyfrowo i słownie 

Zamawiający za właściwą uznaje cenę podaną słownie. Za naliczenie właściwej stawki 

podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 

19.3 Cena określona przez Wykonawcę musi być wyrażona w złotych polskich.  

Zamawiający nie dopuszcza podawania cen i prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

19.4 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę.  

 

19.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Vat. 

 

20. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i sposób oceny ofert  

 

20.1 Dla  części zamówienia - dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z 

wyposażeniem, złożone oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z 

następującymi kryteriami:  

 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1. Cena brutto (C) 60% 

2. Okres gwarancji  40% 

 

20.1.1 Sposób punktacji w ramach kryteriów:  

20.1.1.1  Cena  brutto  oferty. 

W  ramach kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

                                    Cmin      

           Po (C)= ------------------------ x 60  

              Co  

gdzie : 

Po (C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium “Cena brutto” 

Cmin Najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Co Cena brutto oferty ocenianej 
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20.1.1.2  Okres gwarancji.  

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi  wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania 

przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru. Jeżeli oferowany okres  będzie 

dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres wynoszący 60 

miesięcy. Zaproponowanie dłuższego okresu gwarancji i rękojmi  niż 60 miesięcy nie będzie 

podlegać dodatkowej punktacji. W Formularzu ofertowym długość okresu gwarancji i 

rękojmi należy podać w miesiącach. 

W  ramach kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

                                  Gpo        

           Po (Gp)= ------------------------ x 15  

           Gpmax      

gdzie : 

Po (Gp) Ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana w kryterium “Okres gwarancji” 

  Gp max Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

   Gp o Okres gwarancji z oferty ocenianej 

 

20.2. Wyżej określone metody obliczania ilości punktów uwzględniają wagę kryterium. 
 

20.3 Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która nie będzie podlegała odrzuceniu i 

uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów, obliczoną na podstawie w/w kryteriów i sposobu 

liczenia punktacji dla każdego kryterium.  

 

20.4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

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

ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru 

oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego w wezwaniu, ofert dodatkowych. 

 

21. Informacje o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze 

najkorzystniejszej oferty  

 

21.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty.  
 

21.2 Powiadomienie, o którym mowa wyżej, zostanie również zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie na tablicy ogłoszeń. 

 

21.3 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zawrze umowę na 

realizację zamówienia publicznego.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.  

21.4 W dniu zawarcia umowy przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do reprezentowania 

go, powinien przybyć do siedziby Zamawiającego w godzinach 8:00 - 14:00, celem 
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podpisania umowy. Przedstawiciel Wykonawcy obowiązany jest posiadać stosowne 

upoważnienie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono z dokumentu dopuszczającego do 

obrotu prawnego. 

 

21.5 Jeżeli jako najkorzystniejszą uznano ofertę, złożoną przez kilku Wykonawców, wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci obowiązani są do przedstawienia 

Zamawiającemu umowy, regulującej zasady ich współpracy. 

 

21.6 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej z pozostałych ofert i wyłonionego w 

ten sposób Wykonawcę zaprosi do zawarcia umowy.  

 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

22.1 Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

23. Unieważnienie postępowania i odrzucenie ofert  

 

23.1 Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 i 2 

ustawy.  

23.2 Odrzucenie oferty nastąpi w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. 

  

24. Środki ochrony prawnej 

 

24.1 Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

 

24.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt 5  ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

24.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 

24.4 Odwołanie wnosi się w terminach i na zasadach określonych ustawą prawo zamówień 

publicznych. 

 

24.5 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności 

zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie. 
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24.6 Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Środki Ochrony Prawnej 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

25. Informacje dotyczące zawarcia umowy  

 

25.1 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.  

 

25.2 Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikłych z udzielonych odpowiedzi na zapytania 

Wykonawców. 

 

25.3 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przy 

zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

 

25.4 Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie  zawarta z wybranym wykonawcą 

w terminie określonym w art. 94 ustawy.  

 

25.5 Do umowy mają zastosowanie przepisy KC jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej. 

 

25.6 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniami zawartymi w ofercie . 
 

25.7 Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron umowy i formy pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz dopuszczalne są wyłącznie w granicach nienaruszających art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

    

26. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

27.  Inne informacje   

 

27.1 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

27.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1579  

z późn. zm.)  wraz z przepisami wykonawczymi. 

 

Załączniki stanowiące integralną część  SIWZ: 

1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 25a ustawy. 

2. Załącznik nr 3 – Wzór Formularza ofertowego.  

3. Załącznik nr 4 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. 

4. Załącznik nr 5 – Umowa dostawy 

 


