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ZNAK: DKO/01/03/2018

MARZEC, 2018 ROK

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie
nowych koparek wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania
leasingu dla Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Żarnowcu.
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ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
Żarnowiec 76
84 – 110 Krokowa
tel. (58) 6735 712
www.kpkzarnowiec.pl
e–mail: przetargi@sws-swarzewo.pl
NIP: 587-15-41-368
REGON: 192742758
POLSKA

ROZDZIAŁ II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Dotyczy zamówienia sektorowego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dialogu technicznego.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania
ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana
wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia i będzie dla nich wiążąca, ponadto modyfikacja specyfikacji będzie udostępniona na stronie
internetowej.

Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579
ze zm.). Ilekroć w niniejszej specyfikacji znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej
nazwy należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych (zwanej
dalej „Ustawą ”).
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1126), zwane dalej: „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju”.
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477).
d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479 ze zm.).
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e) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zmian.)
- jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ III. UŻYTE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, W TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
POJĘCIA I SKRÓTY.
Użyte w treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcia i skróty oznaczają :
USTAWA, USTAWA PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ).
SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi
załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część.
Przedsiębiorstwo leasingowe lub Leasingodawca lub Nabywca - oznacza podmiot, który w zakresie
swej działalności gospodarczej zawiera umowy leasingu, oraz dokona bezpośredniego nabycia
przedmiotu leasingu, którego dotyczy to postępowanie.
Przedmiot leasingu lub przedmiot zamówienia lub przedmiot dostawy – oznacza to fabrycznie nowe
koparki szczegółowo opisane w SIWZ.
Umowa leasingu - oznacza umowę leasingu operacyjnego z opcją wykupu, przedmiotu zamówienia
zawartą w wyniku prowadzonego obecnie postępowania pomiędzy Zamawiającym a Lesingodawcą.

ROZDZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. OFERTY
CZĘŚCIOWE. OFERTY WARIANTOWE. ZAMÓWIENIA O
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT.6) I PKT.7) USTAWY
PZP . PODWYKONAWSTWO.
1. Opis przedmiotu zamówienia :
CZĘŚĆ I przedmiotu zamówienia:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej
koparko - ładowarki wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie
trwania leasingu dla Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Żarnowcu.
1.

Zakres rzeczowy Części I przedmiotu zamówienia obejmuje:

Dostawę koparko - ładowarki fabrycznie nowej – rok produkcji - min. 2018.
Przedmiot zamówienia stanowił będzie przedmiot umowy leasingu, zawartej na zasadach leasingu
operacyjnego z opcją wykupu.
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Dostarczony przedmiot ma spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym
i wspólnotowym, w szczególności norm związanych z zanieczyszczeniem środowiska.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotu zamówienia wskazanemu przez Zmawiającego
przedsiębiorstwu leasingowemu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym przetargu
nieograniczonym i złożonej ofercie.
Zamawiający może także nabyć przedmiot zamówienia bezpośrednio od Wykonawcy na podstawie
złożonej oferty.
W okresie związania ofertą Wykonawca zobowiązuje się do zbycia przedmiotu dostawy, jako
przedmiotu leasingu bądź przedmiotu sprzedaży dla zamawiającego na warunkach określonych
w niniejszej SIWZ i załączonym wzorze umowy.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest ze skutkiem na rzecz podmiotu trzeciego tj. wyłonionego
przez Zamawiającego przedsiębiorstwa leasingowego.
2.

Bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego graniczne parametry technicznoużytkowe:
1) Koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym
2) Masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg
3) Długość transportowa maszyny do 5,7 m
4) Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 92 KM,
bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum Stage IV
5) Napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś
6) koła jezdne z oponami renomowanych producentów (Michelin, Bridgestone): przednie 20”
i tylne w rozmiarze
7) Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne
8) Fabryczna blokada zmiennika momentu obrotowego zmniejszająca zużycie paliwa
9) System automatycznego ograniczenia poślizgu dyferencjały typu LSD na tylnej osi
10) Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego
producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty)
11) Średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 8,5 m
12) Skrzynia biegów maszyny typu PowerShift, przełączana pod obciążeniem, minimum
cztery biegi w przód, minimum cztery biegi w tył
13) Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry,
samoregulujący się
14) System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do
bieżącego zapotrzebowania
15) Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 l/min i
ciśnieniu roboczym minimum 251 bar
16) Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie
17) Błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser
18) kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej
ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 74 dB
19) Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów
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20) 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
21) Fabryczny tempomat
22) Rok produkcji – minimum 2018
3. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:
1) Sterowanie ramieniem ładunkowym za pomocą dwóch joysticków elektrohydraulicznych
umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora
2) Posiadać musi system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładunkowej oraz układ
stabilizacji łyżki ładowarkowej
3) Posiadać musi układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania
4) Łyżka ładowarkowa montowana, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna : 6 w 1- możliwość
spychania, ładowania, kopania, rozściełania i wyrównywania
5) Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami
6) Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,4 m
7) maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m
8) Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3100 kg

4. Wymagania dodatkowe:
1) Dostawa koparko-ładowarki do siedziby Zamawiającego.
2) Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty zawarcia umowy.
3) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny min przez 10 lat.
4) Zapewnienie przeszkolenia teoretycznego i praktycznego w cenie dostawy dwóch operatorów
w zakresie budowy i obsługi minikoparki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odbioru
koparki. Minimalny czas szkolenia 5 godzin.
5) Minimalny okres gwarancji jakości – 24 miesiące.
6) Dostawy może dokonać sam Wykonawca lub osoba trzecia, której Wykonawca powierzy
dostawę koparki, osprzętu, wyposażenia. W przypadku, gdy dostawa zostanie powierzona
przewoźnikowi, Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą koparki, osprzętu,
wyposażenia, kosztami dostawy oraz kosztami ubezpieczenia w czasie przewozu.
7) Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.
8) Minimalny okres gwarancji na perforację blach wynosi – 5 lat
9) Minimalny okres gwarancji na wady lakiernicze wynosi – 5 lat
10) Rodzaj zakupu – leasing.
11) Wraz z koparką Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację, a w szczególności:
a) certyfikat bezpieczeństwa CE (deklaracje zgodności) - dla koparki,
b) instrukcję obsługi w języku polskim i katalog części,
c) wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski
uprawnionych do napraw gwarancyjnych,
d) karty gwarancyjne koparki, osprzętu i wyposażenia w języku polskim.
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CZĘŚĆ II przedmiotu zamówienia:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej
minikoparki gąsienicowej wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem
w okresie trwania leasingu dla Krokowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Żarnowcu.
1. Zakres rzeczowy Części II przedmiotu zamówienia obejmuje:
Dostawę minikoparki gąsienicowej fabrycznie nowej, rok produkcji – min. 2018.
Przedmiot zamówienia stanowił będzie przedmiot umowy leasingu, zawartej na zasadach leasingu
operacyjnego z opcją wykupu.
Dostarczony przedmiot ma spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym
i wspólnotowym, w szczególności norm związanych z zanieczyszczeniem środowiska.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotu zamówienia wskazanemu przez Zmawiającego
przedsiębiorstwu leasingowemu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym przetargu
nieograniczonym i złożonej ofercie.
Zamawiający może także nabyć przedmiot zamówienia bezpośrednio od Wykonawcy na podstawie
złożonej oferty.
W okresie związania ofertą Wykonawca zobowiązuje się do zbycia przedmiotu dostawy, jako
przedmiotu leasingu bądź przedmiotu sprzedaży dla zamawiającego na warunkach określonych
w niniejszej SIWZ i załączonym wzorze umowy.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest ze skutkiem na rzecz podmiotu trzeciego tj. wyłonionego
przez Zamawiającego przedsiębiorstwa leasingowego.
2. Bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego graniczne parametry technicznoużytkowe:
Rok produkcji – minimum 2018
Minikoparka charakteryzująca się konwencjonalnym zachodzeniem tyłu przy obrocie
Szerokość całkowita lemiesza nie więcej niż 1550 mm
Szerokość gąsienic gumowych 300 mm, gąsienice o krótkim skoku
Siła pociągowa min 25 kN
Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 18 kW
Układ hydrauliczny z dwiema pompami wielotłoczkowymi i jedną zębatą o łącznym
wydatku nie mniejszym niż 96 l/min oraz ciśnieniu nie mniejszym niż 235 bar
8) Masa operacyjna nie mniejsza niż 2850 kg
9) Układ elektryczny 12 V rozrusznik, akumulator, alternator
10) Minimalna głębokość kopania z łyżką bez szybkozłącza 3000 mm
11) Minimalny zasięg kopania na poziomie gruntu 4650 mm
12) Minimalna wysokość do sworznia obrotu łyżki 3800 mm
13) Siła skrawania łyżki min. 23 kN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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14) Siła zrywania ramienia min. 17 kN
15) Obrót wysięgnika koparkowego łącznie w obie strony min. 105 stopni
16) prędkość jazdy nie mniej niż 4 km/h, dwie prędkości jazdy
17) Zdolność pokonywania wzniesień nie mniej niż 35 stopni
18) Kabina posiadająca certyfikaty ROPS i FOPS, ogrzewana, zamykana z otwieranymi
szybami. Przednia szyba z wycieraczką i spryskiwaczem
19) Lemiesz spycharkowy
20) Łyżka koparkowa szerokości 460 mm
21) Światła robocze na kabinie
22) poziom hałasu we wnętrzu kabiny operatora nie więcej niż 78 dB
23) Instalacja hydrauliczna na ramieniu koparkowym, dwukierunkowa, wydajność min 58
l/min

3. Wymagania dodatkowe:
1) Dostawa minikoparki do siedziby Zamawiającego.
2) Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty zawarcia umowy.
3) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez min 10 lat.
4) Zapewnienie przeszkolenia teoretycznego i praktycznego w cenie dostawy dwóch operatorów
w zakresie budowy i obsługi minikoparki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odbioru
koparki. Minimalny czas szkolenia 5 godzin.
5) Minimalny okres gwarancji jakości – 24 miesiące.
6) Dostawy może dokonać sam Wykonawca lub osoba trzecia, której Wykonawca powierzy
dostawę koparki, osprzętu, wyposażenia. W przypadku, gdy dostawa zostanie powierzona
przewoźnikowi, Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą koparki, osprzętu,
wyposażenia, kosztami dostawy oraz kosztami ubezpieczenia w czasie przewozu.
7) Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.
8) Rodzaj zakupu – leasing.
9) Minimalny okres gwarancji na perforację blach wynosi – 5 lat
10) Minimalny okres gwarancji na wady lakiernicze wynosi – 5 lat
11) Wraz z koparką Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację, a w szczególności:
e) certyfikat bezpieczeństwa CE (deklaracje zgodności) - dla koparki,
f) instrukcję obsługi w języku polskim i katalog części,
g) wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski
uprawnionych do napraw gwarancyjnych,
h) karty gwarancyjne koparki, osprzętu i wyposażenia w języku polskim.
W razie niekorzystania przez Zamawiającego z prawa wykupu koparki/ koparek
Wykonawca odbierze koparkę/koparki na swój koszt z siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od
dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o rezygnacji z opcji wykupu, nie wcześniej jednak niż
w terminie 10 dni od dnia wygaśnięcia umowy leasingu.
(dotyczy części I i II przedmiotu zamówienia).
Zamawiający oceni spełnienie granicznych, bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego,
parametrów techniczno-użytkowych oferowanych koparek na podstawie danych (informacji)
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zawartych przez Wykonawcę w OPISIE - ZESTAWIENIU GRANICZNYCH PARAMETRÓW
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DANYCH DODATKOWYCH , którego wzór Zamawiający przekazuje na załączniku numer 7 i 7a do
SIWZ- wg formuły spełnia/nie spełnia.
Wykonawca udzieli zamawiającemu minimum 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcznej
gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, licząc od dnia protokolarnego odbioru.
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia,
na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
4.

WARUNKI LEASINGU OPERACYJNEGO
(dotyczy części I i II przedmiotu zamówienia).

a)

Okres trwania umowy: 5 lat - 60 rat leasingowych ( I wpłata+59 rat+ wykup)

b)

Opłata wstępna: 10%
Dopuszcza się wliczenie w opłatę wstępną opłaty przygotowawczej (prowizji).

c)

Wartość resztowa (wykup) 1%

d)

Raty leasingowe, Wykonawca przedstawi miesięczną wartość usługi leasingu w PLN, którego przedmiotem
jest dostawa koparko- ładowarki - dla części I przedmiotu zamówienia oraz dostawa minikoparki gąsienicowej
dla części II przedmiotu zamówienia.
- stopa zmienna WIBOR IM

e) Raty leasingowe - miesięczne z możliwością zmiany harmonogramu spłat pod względem terminu i wysokości
w poszczególnych miesiącach, po spełnieniu warunków:
> zaakceptowanie przez Wykonawcę wnioskowanej zmiany,
> podpisania stosownego aneksu do umowy leasingu,
> uregulowanie przez Zamawiającego opłaty za zmianę zgodnie z taryfami opłat i prowizji
f) Cena oferty musi wynikać ze sporządzonej kalkulacji, którą należy przedstawić w formularzu ofertowym.
W trakcie realizacji umowy leasingu mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz
Zamawiającego i na jego wniosek.
g) Ubezpieczenie - Zamawiający akceptuje konieczność ubezpieczenia koparko-ładowarki w całym okresie
trwania umowy leasingu z uwzględnieniem poniższego :
➢ Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał ubezpieczenia koparki lub minikoparki w ramach
ubezpieczeń oferowanego przez Wykonawcę, przy czym koszt ubezpieczenia maszyny w całym
okresie trwania umowy jest wliczany w cenę oferty.
Zakres ubezpieczenia musi obejmować:
OC, AC, ASSISTANCE, NNW.
➢ Warunki ubezpieczenia zgodne z obowiązującą u Wykonawcy polityką w zakresie ochrony przed
ryzykiem utraty, zniszczenia, uszkodzenia przedmiotu leasingu lub odpowiedzialnością cywilną za
używanie przedmiotu leasingu.
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➢ Szczegółowe zobowiązania w zakresie umowy ubezpieczenia – zgodnie z „Ogólnymi warunkami
leasingu”, które stanowić będą integralna część umowy.
h) Zamawiający akceptuje wystawienia weksla własnego in blacno wraz z deklaracją wekslową jako prawne
zabezpieczenie wykonania umowy leasingu,
i) Zamawiający wymaga zawarcia umowy leasingu na wzorcu obowiązującym u Wykonawcy pod
warunkiem jej zgodności z SIWZ z uwzględnieniem istotnych dla stron postanowień zawartych
w Załączniku nr 1 do SIWZ
j) Wykonawca załączy do oferty:
> harmonogram (pian) płatności,
> ogólne warunki leasingu,
> wzór umowy leasingu.
> specyfikację techniczną oferowanej koparko – ładowarki
POZOSTAŁE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY :
1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy
5. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg
Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:
Wspólny słownik Zamówień (CPV):
Dla części I i II przedmiotu zamówienia

43260000-3 – koparki, czerparki i ładowarki, maszyny górnicze
66114000-2 – usługi leasingu finansowego
6. OFERTY CZEŚCIOWE:
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dwie, wyżej opisane, części przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty na dowolną liczbę części.
7. OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT.6) I PKT.7) USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7) Ustawy Pzp.
9. PODWYKONAWSTWO:
Dotyczy części I i II przedmiotu zamówienia.
9.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.
9.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, w rozumieniu art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp.
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9.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty część zamówienia, której
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom (załącznik numer 2 do
SIWZ- FORMULARZ OFERTY) i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
9.4 Na podstawie art. 36b ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż
zamawiane roboty budowlane będą wykonywane w miejscu bezpośrednio podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca o ile są już znane, podał w formularzu oferty (załącznik numer 2
do SIWZ – FORMULARZ OFERTY) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót budowlanych
objętych przedmiotowym zamówieniem. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację. Na podstawie art. 36ba ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzenie wykonania
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.

ROZDZIAŁ V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA
OSÓB DO WYKONANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE
UMÓW O PRACĘ. dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia.
Nie dotyczy

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Dla CZEŚCI I i II przedmiotu zamówienia:
dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału - załącznik
nr 3 do SIWZ.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału załącznik nr 3 do SIWZ.
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3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału załącznik nr 3 do SIWZ.
4)

sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 3 do
SIWZ.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia
oceniane będzie łączne spełnienie przez nich warunków określonych w ppkt. 1), 2), 3), 4).
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte
w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW,
NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP.
dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia
Dotyczy CZEŚCI I przedmiotu zamówienia :
1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.

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. Treść oświadczenia
została zamieszczona w Załączniku nr 5 do SIWZ.

3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
p.z.p.

4.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
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zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności
dotyczą.
1)
2)

4)

5.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SIWZ.

6.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile
jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 23 P.z.p.):

1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ust. 1 p.z.p., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z pkt 1), 2), 3), 4) Rozdziału VI SIWZ.

3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia,
o którym mowa w Rozdziale X pkt.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w Rozdziale X pkt. 2 pkt. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

ROZDZIAŁ VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

Dotyczy części 1 i 2 przedmiotu zamówienia:
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 p.z.p. oraz
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wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5
pkt 1 p.z.p.
2.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 p.z.p.

3.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 p.z.p.,
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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym
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.

4.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

5.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

ROZDZIAŁ IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia

Dla CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia:
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.

Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim pkt. Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w formie pisemnej wraz z Ofertą. Treści oświadczeń zostały zamieszczone w Załączniku nr 3
oraz Załączniku nr 4 do SIWZ.

2.

UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
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zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treści oświadczenia została
zamieszczona w Załączniku nr 6 do SIWZ.
UWAGA!
Każdy Wykonawca, który złoży ofertę musi złożyć w/w oświadczenie wobec tych
Wykonawców, którzy biorą udział w przedmiotowym postępowaniu.
3.

Jeżeli jest 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 oraz 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.

4.

UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 24aa p.z.p., w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6.

Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji
oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia,
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 p.z.p. składa następujące
oświadczenia lub dokumenty:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX pkt 6 składa dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.

Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX pkt 6 SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., 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 oraz z 2016 r. poz. 352).
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Wykaz innych oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego od
Wykonawców.
1. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a. FORMULARZ OFERTY. Wzór formularza oferty stanowi załącznik numer 2 do SIWZ;
b. Dowód wpłacenia/wniesienia wadium - w wysokości i na zasadach określonych w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO :
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego – Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu:
a. OPIS - ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OFEROWANEJ KOPARKI ORAZ DANYCH DODATKOWYCH. Wzór zestawienie granicznych
parametrów techniczno-użytkowych oferowanej koparki oraz danych dodatkowych stanowi załącznik
numer 7 oraz 7a do SIWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument wskazany
pkt.1 lit. a składany jest wspólnie.

ROZDZIAŁ X. FORMA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH
dotyczy CZĘŚCII i II przedmiotu zamówienia

I. Forma dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego.
1. Oświadczenia, o których mowa w treści SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp składane są w oryginale.
2. Dokumenty, o których mowa w treści SIWZ inne niż oświadczenia wskazane w pkt.1., składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, (przez osobę
uprawnioną do reprezentowania zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do
obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Pełnomocnictwo winno zostać
złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
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5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w treści SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

II. Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych.
1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów
prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust 4 ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone
stosowną, jednoznaczną klauzulą, np. „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Zaleca się, aby były trwale oddzielone od oferty (np. jako odrębna
część nie złączona z ofertą w sposób trwały).
UWAGA:
zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp – „nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert , zastrzegł , że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ….”

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia
1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest
język polski .
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku
polskim. Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym,
a Wykonawcami.
3. Forma przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
a) Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia - formę pisemną (z zastrzeżeniem wskazanym w pkt. b),
b) przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe
(Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 147 i 615).
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c) W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.Dane do korespondencji:
Adres do korespondencji:
Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
Żarnowiec 76
84 – 110 Krokowa
tel. (58) 6735 712
Adres poczty elektronicznej do korespondencji z Zamawiającym:
przetargi@sws-swarzewo.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.00)
Znak postępowania : DKO/01/03/2018
5. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są :
sprawy formalne i merytoryczne:
Mieczysław Antochowski, tel. 600 87 29 12

ROZDZIAŁ XIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia
Nie jest wymagane.

dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
dotyczy CZEŚCI I i II przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni od upływu terminu składania
ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 słownie: trzy) 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 (słownie: sześćdziesiąt) dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia

I. Opis sposobu przygotowywania ofert.
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1.

Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

2.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

3.

Oferta musi być złożona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).

4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi
dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo
winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one
oznaczone stosowną jednoznaczną klauzulą i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale
oddzielone od oferty.
6.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej
następującymi napisami:

Przetarg nieograniczony – znak: DKO/01/03/2018
Oferta na: część/ci ……………………. przedmiotu zamówienia
Nazwa i siedziba Wykonawcy
Nie otwierać przed: 06.04.2018 godz. 10.30
7. Zamknięcie oferty powinno wykluczać możliwość jej przypadkowego otwarcia.
8. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.

II. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt. I ppkt.6 niniejszego
rozdziału SIWZ należy doręczyć do dnia 06.04.2018 roku do godz. 10.00 do:
Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
Żarnowiec 76
84 – 110 Krokowa
Sekretariat.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Oferta złożona po terminie określonym w pkt.1 - zostanie niezwłocznie zwrócona.
4. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - przed
upływem terminu do składania ofert określonego w pkt.1 .
5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone
zgodnie z postanowieniem pkt.I ppkt.6, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

III. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
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1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 06.04.2018 roku o godz. 10.30 w:
Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.
Żarnowiec 76
84 – 110 Krokowa
Sala Obrad
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje
dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie, ceny oraz okresu gwarancji zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia

1. Cenę oferty należy określić w FORMULARZU OFERTY , którego wzór stanowi załącznik numer
2 do SIWZ.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje.
3. 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.
4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia, całkowite koszty leasingu, ubezpieczenia oraz warunkami określonymi przez
Zamawiającego. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą obowiązki
Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi
zawierać wszystkie koszty uwzględniające wszystkie opłaty i podatki (także podatku od towarów i
usług) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, ubezpieczenie OC, wszelkie prace
przygotowawcze, koszty dojazdów itp.
5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
6. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że
trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę
o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie
zmianie.
7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie
i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek w następujący sposób:
1) w przypadku sumowania wartości składających na przedmiot zamówienia – jeżeli obliczona
cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości podanej w Wykazie Cen,
przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje
zamówienia – (dotyczy części I przedmiotu zamówienia)
8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania zamówienia.
9. Waluta ceny – PLN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone
wyłącznie w walucie: PLN.
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ROZDZIAŁ XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Dotyczy części I i II przedmiotu zamówienia:
Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami - ocenionymi
wg podanych niżej zasad ( dla każdej z części zamówienia- oddzielnie) :
1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:
Lp.

KRYTERIUM

RANGA

1.

Cena (C)

60 %

2.

Okres gwarancji (OG)

40 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej za poszczególne kryteria oceny ofert:
2.1 punktacja za kryterium – „Cena” (C) - obliczona będzie wg następującego wzoru:
najniższa oferowana cena
x 60 pkt
cena ocenianej oferty
oferta za kryterium: „cena” może uzyskać maksymalnie 60 (słownie: sześćdziesiąt) punktów.
2.2

punktacja za kryterium – „Okres gwarancji” (OG) - obliczona będzie wg następującego
wzoru:
oferowany okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach)
oferowany najdłuższy okres gwarancji ( w miesiącach)

x 40 pkt

oferta za kryterium: „Okres gwarancji” może uzyskać maksymalnie 40 (słownie: czterdzieści)
punktów.
UWAGA:
Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 24 miesiące. Maksymalny okres
gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania
dotyczącego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że zostanie ona udzielona na 24 miesiące.
W przypadku, gdy wykonawca poda krótszy niż 24 miesiące okres gwarancji, oferta wykonawcy będzie
podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji
ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.
3. Ocena końcowa oferty.
Łączna ilość punktów zostanie obliczona według wzoru:
P = C + OG
gdzie:
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P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie;
C – ilość punktów przyznanych w kryterium „Cena”;
OG – ilość punktów przyznanych w kryterium „Okres gwarancji”

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia
1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta
w terminie wskazanym w art. 94 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie pisemnej i faksu.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w terminie poprzedzającym jej podpisanie.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza – Zamawiający zażąda – w terminie poprzedzającym podpisanie umowy – umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

ROZDZIAŁ XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
dotyczy CZEŚCI I i II przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY
PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
tą ustawą, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Środki ochrony prawnej).
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie (art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych) przysługuje wyłącznie
od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust.2 ustawy (art. 181).
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa)
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się , że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia , jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się :
a) w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób;
b) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej – dotyczy odwołań od treści ogłoszenia
o zamówieniu oraz postanowień SIWZ ;
c) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia- dotyczy
odwołań wobec czynności innych niż określonych w pkt.a) i b) .
7.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Izby) stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu ( art. 198 a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych
). Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 (słownie: siedmiu)
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem .

ROZDZIAŁ XX. POZOSTAŁE INFORMACJE
dotyczy CZĘŚCI I i II przedmiotu zamówienia
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje
rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust.4
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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ROZDZIAŁ XXI. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO SIWZ
Istotne dla strony postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
(dotyczy części I i II przedmiotu zamówienia)

Postępowanie przetargowe
nieograniczonego na zadanie pn.

przeprowadzone

zgodnie

z

procedurą

przetargu

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie
nowych koparek wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania
leasingu dla Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Żarnowcu.
1. Cena koparko - ładowarki: (nazwa, typ, model) – dla części I przedmiotu zamówienia
Cena minikoparki gąsienicowej: (nazwa, typ, model) – dla części II przedmiotu zamówienia
cena netto ..................................... zł, podatek VAT ( ......... %) ................. zł
cena brutto .......................... zł
2. Cena leasingu koparko – ładowarki - dla części I przedmiotu zamówienia
Cena leasingu minikoparki gąsienicowej - dla części II przedmiotu zamówienia
a) wysokość opłaty wstępnej
Wartość netto koparko - ładowarki plus podatek VAT:
netto........... zł + podatek VAT .......... %)............. zł = brutto ............. zł
b) wysokość raty miesięcznej: wg. harmonogramu płatności (z uwzględnieniem
ubezpieczenia na cały okres umowy).
c) wartość końcowa wykupu w wysokości ..................... % (od l%-5%) wartości netto koparko
- ładowarki
plus podatek VAT
netto ........... zł + podatek VAT .......... %)............. zł = brutto .............zł
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3. Wykonawca udziela gwarancji na koparko - ładowarkę na okres ......................... miesięcy bez
limitu godzin (słownie: ………….. miesięcy).
4. Wykonawca z (koparko-ładowarką), (minikoparką gąsienicową) przekaże również
odpowiednią nw. Dokumentację:
a) atesty , certyfikaty - świadectwo zgodności CE,
b) instrukcję obsługi w języku polskim.
c) Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd jest w pełni sprawny i odpowiada standardom
jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz, że jest wolny od wad prawnych i fizycznych.
d) (Koparko – ładowarka), (minikoparka gąsienicowa) zostanie przekazana Zamawiającemu
w dniu podpisania umowy po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego, na podstawie
protokołu zdawczo - odbiorczego maszyny.
5.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi winę Wykonawca,
Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia odszkodowania w wysokości 10% wartości netto
przedmiotu leasingu.

24

Dostawa koparek – znak: DKO/01/03/2018

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY
dotyczy CZEŚCI I i II przedmiotu zamówienia

...............................................................
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

.........................................., dnia ............
/ miejscowość/

OFERTA
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę koparek dla potrzeb Krokowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Żarnowcu.
znak: DKO/01/03/2018

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (oraz wzorem umowy,
stanowiącym integralną część SIWZ- załącznik nr 1 do SIWZ), my niżej podpisani,
reprezentujący:
.......................................................................................................................................................
[ nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy]
.......................................................................................................................................................
[ siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]
numer telefonu..............................................................numer faksu......................................

adres internetowy.............................................e-mail ...............................................................

województwo...............................................................................................................................

REGON:..........................................................NIP.......................................................................

I. OŚWIADCZENIA:
Oświadczamy, że:
1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2/ wyżej wymieniony dokument (SIWZ) przyjmujemy bez zastrzeżeń ,
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3/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu
składania ofert,
4/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy leasingu na warunkach określonych w załączniku nr 1 do
SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ,
5/oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe,
6/ zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą , do podpisania umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
7/ w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
8/ W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami),

II. CENA RYCZAŁTOWA :
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za:
CZĘŚĆ I przedmiotu zamówienia
Lp.

1

Przedmiot zamówienia

Cena netto
[zł]

Pod.
VAT
[%]

Kwota
podatku
VAT
[zł]

Cena brutto
(cena
ryczałtowa)
[zł]

2

3

4

5

6

1

Koparko ładowarka
Nazwa/model/typ

2

Całkowita wartość leasingu

CENA RYCZAŁTOWA (kwota z kol.6): …………………… (słownie:………………………………
……………………………………………………………………………………………………………)
CZĘŚĆ II przedmiotu zamówienia
Lp.

1

Przedmiot zamówienia

Cena netto
[zł]

Pod.
VAT
[%]

Kwota
podatku
VAT
[zł]

Cena brutto
(cena
ryczałtowa)
[zł]

2

3

4

5

6

1

Minikoparka gąsienicowa
Nazwa/model/typ

2

Całkowita wartość leasingu

CENA RYCZAŁTOWA (kwota z kol.6): …………………… (słownie:………………………………
……………………………………………………………………………………………………………)

Cena ryczałtowa musi obejmować :
•
•

wartość przedmiotu zamówienia,
podatek VAT.
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a)
cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego
grosza (zgodnie z zasadami matematyki),
b)
jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

CZĘŚĆ I przedmiotu zamówienia
Wykonawca informuje Zamawiającego, że wybór oferty Wykonawcy

BĘDZIE/NIE

BĘDZIE* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
CZĘŚĆ II przedmiotu zamówienia
Wykonawca informuje Zamawiającego, że wybór oferty Wykonawcy

BĘDZIE/NIE

BĘDZIE* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
*-niepotrzebne skreślić
UWAGA : W przypadku , gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca musi wskazać nazwę (rodzaj towaru), który
prowadzić będzie do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku.

III. „Okres gwarancji”
Dotyczy części I i II przedmiotu zamówienia.
„Okres gwarancji” dla części I - oferujemy …………. miesięcy okresu gwarancji na przedmiot
zamówienia.
„Okres gwarancji” dla części II - oferujemy …………. miesięcy okresu gwarancji na przedmiot
zamówienia.

UWAGA:
Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 24 miesiące. Maksymalny okres
gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania
dotyczącego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że zostanie ona udzielona na 24 miesiące.
W przypadku, gdy wykonawca poda krótszy niż 24 miesiące okres gwarancji, oferta wykonawcy będzie
podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji
ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.

IV . WADIUM:
Nie jest wymagane

V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY :
Nie jest wymagane

VI.NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY :
Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie ewentualnych
płatności.....................................................................................................................................................
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VII. DANE OSOBY/OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ
PRZEDMIOTU EWENTUALNEJ UMOWY :
CZĘŚĆ I przedmiotu zamówienia
imię i nazwisko / imiona lub nazwiska / - ..............................................................................
stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/- ............................................................................
dni pracy - ....................................................................................................................................
godziny pracy - ............................................................................................................................
numer faksu /numery faksu/- ......................................................................................................
numer telefonu /numery telefonów/- ...........................................................................................
adres poczty elektronicznej- .........................................................................................................
CZĘŚĆ II przedmiotu zamówienia
imię i nazwisko / imiona lub nazwiska / - ..............................................................................
stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/- ............................................................................
dni pracy - ....................................................................................................................................
godziny pracy - ............................................................................................................................
numer faksu /numery faksu/- ......................................................................................................
numer telefonu /numery telefonów/- ...........................................................................................
adres poczty elektronicznej- .........................................................................................................

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPŁATNYCH
I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZ DANYCH:
Oświadczam , że :
następujące dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w treści SIWZ:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(wymienić)
są ogólnie dostępne i bezpłatne w formie elektronicznej
internetowym/i:
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………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(podać)
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(podać)

IX. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW:
CZĘŚĆ I przedmiotu zamówienia
Ja niżej podpisany _________________________________________________________
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:
___________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy*)
___________________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy*)
biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę koparko ładowarki dla potrzeb Krokowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Żarnowcu.

niniejszym oświadczam, iż:
1) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części
zamówienia**:

Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli
jest znana)

Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy
powierzyć podwykonawcy

2) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części
zamówienia i jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postepowaniu, o których mowa w SIWZ, na zasadach określonych w art. 22a ust. 4
ustawy:
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Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy (innego
podmiotu)

Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy
powierzyć innemu podmiotowi (podwykonawcy)

CZĘŚĆ II przedmiotu zamówienia
Ja niżej podpisany _________________________________________________________
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:
___________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy*)
___________________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy*)
biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Dostawę minikoparki gąsienicowej dla potrzeb Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Żarnowcu.

niniejszym oświadczam, iż:
zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia**:

Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli
jest znana)

Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy
powierzyć podwykonawcy

* ) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie – należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców;
**) Wypełnić w zakresie zamierzonego powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, jeżeli są znani.

Integralną część Oferty stanowią następujące dokumenty:
…………………………………………………………………

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

30

Dostawa koparek – znak: DKO/01/03/2018

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ -WZÓR
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Znak: DKO/01/03/2018
przetarg nieograniczony na:

Dostawę koparek dla potrzeb Krokowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Żarnowcu.
Dotyczy części ………… przedmiotu zamówienia
(wpisać nr części przedmiotu zamówienia)

..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/

Zamawiający:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

CZĘŚĆ I
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego–znak: DKO/01/03/2018 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
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1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12)-23) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

art. 24 ust. 5 pkt.1) i pkt.8) ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.,1) i pkt.8) ustawy Prawo
zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
…...........………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzą

podstawy

wykluczenia

z

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

określone

w art. 24 ust 1 pkt 12)-22) oraz art. 24 ust. 5 pkt.1) i pkt.8) ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

CZĘŚĆ II
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego–znak: DKO/01/03/2018 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
2.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12)-23) ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

art. 24 ust. 5 pkt.1) i pkt.8) ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.,1) i pkt.8) ustawy Prawo
zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
…...........………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO SIWZ -WZÓR
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Znak: DKO/01/03/2018
przetarg nieograniczony na:

Dostawę koparek dla potrzeb Krokowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Żarnowcu.
Dotyczy części ………… przedmiotu zamówienia
(wpisać nr części przedmiotu zamówienia)

..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/

Zamawiający:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

CZĘŚĆ I
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
34
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Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Warunków

Zamówienia,

.polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 5 DO SIWZ-WZÓR
ZOBOWIĄZNIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI
WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Znak: DKO/01/03/2018
przetarg nieograniczony na:

Dostawę koparek dla potrzeb Krokowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Żarnowcu.
..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/
Dotyczy części ………… przedmiotu zamówienia
(wpisać nr części przedmiotu zamówienia)

Zamawiający:
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Działając w imieniu: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega
Wykonawca)
niniejszym zobowiązuję się do oddania własnych zasobów
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(określenie zasobu – zdolność techniczna, zawodowa, sytuacja ekonomiczna, finansowa)
do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)
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przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Dostawę koparek dla potrzeb Krokowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Żarnowcu.
Niniejszym oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie ( należy podać informacje
umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby) : ………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
d) będę realizował nw. dostawy, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków
udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, na których polega
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 6 DO SIWZ -WZÓR
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Znak: DKO/01/03/2018
przetarg nieograniczony na:

Dostawę koparek dla potrzeb Krokowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Żarnowcu.

Dotyczy części ………… przedmiotu zamówienia
(wpisać nr części przedmiotu zamówienia)

..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/
Zamawiający:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jastarni w ramach programu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia”
znak: DW/01/05/2017 zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 23) ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn.zm.):

38

Dostawa koparek – znak: DKO/01/03/2018

OŚWIADCZAM, ŻE*
-nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U.z 2015 r., poz.184 , 1618 i 1634), Wykonawców , którzy
złożyli odrębne oferty w postępowaniu .
.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

-należę do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.Dz.U.z 2015 r., poz.184 ze zm.) Wykonawców, którzy złożyli
odrębne oferty w postępowaniu.

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

*-wypełnić właściwe pole
UWAGA :
a) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym Wykonawca nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

b) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 (słownie: trzech) dni
od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust.5
ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....................................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

39

Dostawa koparek – znak: DKO/01/03/2018

ZAŁĄCZNIK NUMER 7 DO SIWZ
OPIS - ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW
TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEJ KOPARKO –
ŁADOWARKI KOŁOWEJ ORAZ DANYCH DODATKOWYCH
dotyczy CZĘŚCI I przedmiotu zamówienia
Znak sprawy: DKO/01/03/2018

przetarg nieograniczony na:

Dostawę koparko ładowarki kołowej dla potrzeb Krokowskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Żarnowcu.

..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/
Zamawiający:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Lp.

OPIS

1

Wykonawca

2

Producent

3

Nazwa/model/typ

40

Dostawa koparek – znak: DKO/01/03/2018

4

Kraj pochodzenia

Lp.

Graniczne parametry
techniczno-użytkowe/ dane
dodatkowe koparko ładowarki wymagane

1

2

Dane Wykonawcy – oferowane.
dotyczące : granicznych parametrów technicznoużytkowych / danych dodatkowych/oferowanej
koparko ładowarki
3

Koparko ładowarka kołowa
1

Rok produkcji : minimum 2018

spełnia/
nie spełnia*

2

Koparko-ładowarka
kołowa
spełniająca
wymagania
pojazdu
dopuszczonego do poruszania się po
drogach publicznych zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym

spełnia/
nie spełnia*

3

Masa eksploatacyjna maszyny do
8200 kg

spełnia/
nie spełnia*

4

Długość transportowa maszyny do
5,7 m

spełnia/
nie spełnia*

5

Silnik wysokoprężny
turbodoładowany o mocy
znamionowej brutto maksimum
92 KM, bez filtra cząstek
stałych DPF, spełniający normę
emisji spalin minimum Stage IV

spełnia/
nie spełnia*

6

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

spełnia/
nie spełnia*

7

Koła jezdne z oponami
renomowanych producentów
(Michelin, Bridgestone): przednie 20”
i tylne w rozmiarze

spełnia/
nie spełnia*

8

Przednia oś wychylna, przednie
koła skrętne

spełnia/
nie spełnia*

9

Fabryczna blokada zmiennika
momentu obrotowego zmniejszająca
zużycie paliwa

spełnia/
nie spełnia*

10

System automatycznego
ograniczenia poślizgu dyferencjały
typu LSD na tylnej osi

spełnia/
nie spełnia*
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11

Wszystkie główne komponenty
układu napędowego
wyprodukowane przez jednego
producenta (silnik, skrzynia biegów,
mosty)

spełnia/
nie spełnia*

12

Średnica zawracania koparkoładowarki bez hamulca do 8,5 m

spełnia/
nie spełnia*

13

Skrzynia biegów maszyny typu
PowerShift, przełączana pod
obciążeniem, minimum cztery biegi
w przód, minimum cztery biegi w
tył

spełnia/
nie spełnia*

14

Dwa niezależne układy hamowania,
hamulec zasadniczy hydrauliczny,
mokry, samoregulujący się

spełnia/
nie spełnia*

15

System hydrauliczny umożliwiający
dostosowanie wydajności układu
hydraulicznego do bieżącego
zapotrzebowania

spełnia/
nie spełnia*

16

Układ hydrauliczny zasilany pompą
wielotłoczkową o wydajności min
165 l/min i ciśnieniu roboczym
minimum 251 bar

spełnia/
nie spełnia*

17

Stabilizatory tylne niezależne,
wysuwane hydraulicznie

spełnia/
nie spełnia*

18

Błotniki kół przednich i tylnych,
skrzynka narzędziowa, immobiliser

spełnia/
nie spełnia*

19

kabina operatora z obrotowym
fotelem, spełniająca wymagania
konstrukcji ochronnej ROPS i
FOPS, poziom hałasu w kabinie do
74 dB

spełnia/
nie spełnia*

20

Zbiornik paliwa o pojemności
minimum 150 litrów

spełnia/
nie spełnia*

21

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

spełnia/
nie spełnia*

22

Fabryczny tempomat

23

OSPRZĘT ładowarkowy koparko-ładowarki:
Sterowanie ramieniem ładunkowym
za pomocą dwóch joysticków
elektrohydraulicznych

42

spełnia/
nie spełnia*
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umieszczonych w podłokietnikach
fotela operatora

24

Posiadać musi system zapewniający
samopoziomowanie łyżki
ładunkowej oraz układ stabilizacji
łyżki ładowarkowej

spełnia/
nie spełnia*

25

Posiadać musi układ powrotu łyżki
ładowarkowej do pozycji ładowania

spełnia/
nie spełnia*

26

Łyżka ładowarkowa montowana,
dzielona (otwierana), wielofunkcyjna
: 6 w 1- możliwość spychania,
ładowania, kopania, rozściełania i
wyrównywania

spełnia/
nie spełnia*

27

Szybkozłącze ładowarkowe
hydrauliczne z widłami

spełnia/
nie spełnia*

28

Pojemność łyżki ładowarki
minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do
2,4 m

spełnia/
nie spełnia*

29

Maksymalna wysokość załadunku
minimum 3,1 m

spełnia/
nie spełnia*

30

Udźwig na pełną wysokość w
łyżce ładowarkowej minimum 3100
kg

spełnia/
nie spełnia*

31

Dostawa
koparko-ładowarki
siedziby Zamawiającego.

32

Termin realizacji zamówienia 30 dni
od daty zawarcia umowy.

spełnia/
nie spełnia*

33

Zapewniony serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny min przez 10 lat.

spełnia/
nie spełnia*

34

Zapewnienie
przeszkolenia
teoretycznego i praktycznego w cenie
dostawy
dwóch
operatorów
w zakresie budowy i obsługi koparki w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od
daty odbioru koparki. Minimalny czas
szkolenia 5 godzin.

spełnia/
nie spełnia*

35

Minimalny okres gwarancji jakości –
24 miesiące.

spełnia/
nie spełnia*

36

Dostawy
może
dokonać
sam
Wykonawca lub osoba trzecia, której
Wykonawca
powierzy
dostawę
koparki, osprzętu, wyposażenia. W
przypadku, gdy dostawa zostanie
powierzona
przewoźnikowi,
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko
związane z dostawą koparki, osprzętu,
wyposażenia, kosztami dostawy oraz

spełnia/
nie spełnia*

WYMAGANIA DODATKOWE
do

43

spełnia/
nie spełnia*
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kosztami ubezpieczenia w czasie
przewozu.

37

Koszty załadunku i
obciążają Wykonawcę.

rozładunku

spełnia/
nie spełnia*

38

Minimalny okres gwarancji
perforację blach wynosi – 5 lat

na

spełnia/
nie spełnia*

39

Minimalny okres gwarancji na wady
lakiernicze wynosi – 5 lat

spełnia/
nie spełnia*

40

Rodzaj zakupu - leasing

spełnia/
nie spełnia*

Parametry określone w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie
spowoduje odrzucenie oferty.

......................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 7a DO SIWZ
OPIS - ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW
TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEJ MINIKOPARKI
GĄSIENICOWEJ ORAZ DANYCH DODATKOWYCH
dotyczy CZĘŚCI II przedmiotu zamówienia
Znak sprawy: DKO/01/03/2018

przetarg nieograniczony na:

Dostawę minikoparki gąsienicowej dla potrzeb Krokowskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Żarnowcu.

..............................................., dnia .................................
/ miejscowość/
Zamawiający:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Lp.

OPIS

1

Wykonawca

2

Producent

3

Nazwa/model/typ
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4

Kraj pochodzenia

Lp.

Graniczne parametry
techniczno-użytkowe/ dane
dodatkowe minikoparki
gąsienicowej - wymagane

1

2

Dane Wykonawcy – oferowane.
dotyczące : granicznych parametrów technicznoużytkowych / danych dodatkowych/oferowanej
koparko ładowarki
3

Minikoparka gąsienicowa
1

Rok produkcji : minimum 2018

spełnia/
nie spełnia*

2

Minikoparka charakteryzująca się
konwencjonalnym zachodzeniem
tyłu przy obrocie

spełnia/
nie spełnia*

3

Szerokość całkowita lemiesza nie
więcej niż 1550 mm

spełnia/
nie spełnia*

4

Szerokość gąsienic gumowych 300
mm, gąsienice o krótkim skoku

spełnia/
nie spełnia*

5

Siła pociągowa min 25 kN

spełnia/
nie spełnia*

6

Silnik wysokoprężny, chłodzony
cieczą o mocy nie mniejszej niż
18 kW

spełnia/
nie spełnia*

7

Układ hydrauliczny z dwiema
pompami wielotłoczkowymi i jedną
zębatą o łącznym wydatku nie
mniejszym niż 96 l/min oraz
ciśnieniu nie mniejszym niż 235
bar

spełnia/
nie spełnia*

8

Masa operacyjna nie mniejsza niż
2850 kg

spełnia/
nie spełnia*

9

Układ elektryczny 12 V rozrusznik,
akumulator, alternator

spełnia/
nie spełnia*

10

Minimalna głębokość kopania z
łyżką bez szybkozłącza 3000 mm

spełnia/
nie spełnia*

11

Minimalny zasięg kopania na
poziomie gruntu 4650 mm

spełnia/
nie spełnia*

12

Minimalna wysokość do sworznia
obrotu łyżki 3800 mm

spełnia/
nie spełnia*

13

Siła skrawania łyżki min. 23 kN

spełnia/
nie spełnia*

46

Dostawa koparek – znak: DKO/01/03/2018

14

Siła zrywania ramienia min. 17 kN

spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*

15

Obrót wysięgnika koparkowego
łącznie w obie strony min. 105
stopni

16

Prędkość jazdy nie mniej niż 4
km/h, dwie prędkości jazdy

spełnia/
nie spełnia*

17

Zdolność pokonywania wzniesień
nie mniej niż 35 stopni

spełnia/
nie spełnia*

18

Kabina posiadająca certyfikaty
ROPS i FOPS, ogrzewana, zamykana
z otwieranymi szybami. Przednia
szyba z wycieraczką i
spryskiwaczem

spełnia/
nie spełnia*

19

Lemiesz spycharkowy

20

Łyżka koparkowa szerokości 460
mm

spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*

21

Światła robocze na kabinie

22

Poziom hałasu we wnętrzu kabiny
operatora nie więcej niż 78 dB

23

Instalacja hydrauliczna na ramieniu
koparkowym, dwukierunkowa,
wydajność min 58 l/min

24

Dostawa
koparko-ładowarki
siedziby Zamawiającego.

25

Termin realizacji zamówienia 30 dni
od daty zawarcia umowy.

spełnia/
nie spełnia*

26

Zapewniony serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny min przez 10 lat.

spełnia/
nie spełnia*

27

Zapewnienie
przeszkolenia
teoretycznego i praktycznego w cenie
dostawy
dwóch
operatorów
w zakresie budowy i obsługi
minikoparki w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od daty odbioru koparki.
Minimalny czas szkolenia 5 godzin.

spełnia/
nie spełnia*

28

Minimalny okres gwarancji jakości –
24 miesiące.

spełnia/
nie spełnia*

29

Dostawy
może
dokonać
sam
Wykonawca lub osoba trzecia, której
Wykonawca
powierzy
dostawę
koparki, osprzętu, wyposażenia. W
przypadku, gdy dostawa zostanie

spełnia/
nie spełnia*

spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*
spełnia/
nie spełnia*

WYMAGANIA DODATKOWE
do

47

spełnia/
nie spełnia*
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powierzona
przewoźnikowi,
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko
związane z dostawą koparki, osprzętu,
wyposażenia, kosztami dostawy oraz
kosztami ubezpieczenia w czasie
przewozu.

30

Koszty załadunku i
obciążają Wykonawcę.

rozładunku

spełnia/
nie spełnia*

31

Minimalny okres gwarancji
perforację blach wynosi – 5 lat

na

spełnia/
nie spełnia*

32

Minimalny okres gwarancji na wady
lakiernicze wynosi – 5 lat

spełnia/
nie spełnia*

33

Rodzaj zakupu - leasing

spełnia/
nie spełnia*

Parametry określone w kolumnie 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie
spowoduje odrzucenie oferty.

......................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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