
 
 

Znak sprawy AS.ZZO.271.5.2017 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ) 

 
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

 

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki czołowej w formie leasingu operacyjnego. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

       
 
 
 
 
 



 

2 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Zamawiającym jest: 
 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. 

Marszów 50A 

68-200 Żary 

Polska 

NIP 9282010639 

Regon 080226740 

KRS 0000297754 (Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego) 

kapitał zakładowy:14 706 300,00 PLN 

tel.:+48 68 479 46 26 

e-mail: zzo@marszow.pl   

http://www.marszow.pl 

godz. pracy 7:00-15:00 

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy 

mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020)  

b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 

niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 

e) „zamawiający" – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie 

mailto:zzo@marszow.pl
http://www.marszow.pl/
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1.4 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 

 

Rozdział 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  jednej fabrycznie nowej ładowarki czołowej 
w formie leasingu operacyjnego. 
 
2.1.1. Wymagania ogólne. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sprzętu, który eksploatowany będzie przez 

Zamawiającego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie.  

 

W skład strumienia odpadów przyjmowanych przez ZZO, wchodzą głównie odpady komunalne 

zmieszane, odpady z selektywnej zbiórki, odpady biodegradowalne, odpady budowlane, 

wielkogabarytowe.  

W związku z  powyższym oferowany sprzęt winien być przystosowany do pracy w powyższych 

warunkach. 

Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że sprzęt będzie garażowany na wolnym powietrzu, 

pod wiatą, lub w pomieszczeniu nieogrzewanym. 

Oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy i nie może być prototypem. Data produkcji sprzętu 

i wszystkich podzespołów - nie wcześniej niż styczeń 2017 r. Dostawa sprzętu zgodnego 

ze specyfikacjami technicznymi, będzie zgodna zarówno z polskimi, jak i europejskimi normami i 

przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem  Dyrektywy w sprawie maszyn 2006/42/WE (jeżeli 

dotyczy).  

Wykonawca dostarczy, wyposaży, uruchomi sprzęt oraz przekaże go w pełni sprawny i gotowy 

do użycia.  

Koszty poniesione podczas transportu, montażu, uruchomienia szkolenia Personelu 

Zamawiającego i przekazania oraz koszty na wszystkie testy przeprowadzone przed odbiorem 

będą poniesione przez Wykonawcę. Wykonawca będzie w ramach niniejszej Umowy 

odpowiedzialny za prowadzenie własnego zaplecza (o ile potrzeba) i będzie ponosił wszystkie 

koszty związane z jego eksploatacją, bieżącym utrzymaniem i wyposażeniem. 

Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu 

odbioru sprzętu bez uwag.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy do akceptacji harmonogram 

okresowych kontroli, plan konserwacji, przeglądów serwisowych i smarowań w okresie gwarancji 

jakości i okresie pogwarancyjnym, program prac naprawczych, które nie mogą być sprzeczne 

z programem eksploatacyjnym i nie spowodują utraty gwarancji.  
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Wykonawca wykonując dostawę winien uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego 

stawiane w SIWZ oraz w Ofercie. 

Przedmiot dostawy musi być tożsamy z opisanym i oferowanym w Ofercie Wykonawcy.  

Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia winien przedłożyć wszelkie dokumenty, 

homologacje, certyfikaty, świadectwa i inne wymagane dokumenty pozwalające Zamawiającemu w 

zgodzie z przepisami prawa polskiego na poprawną eksploatację sprzętu dopuszczające 

go do użytkowania na terenie zakładu i poza nim. 

Wykonawca powinien zapewnić, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, że oferowany 

sprzęt będzie zgodny ze standardami wymaganymi i stosowanymi w Polsce i UE. 

 

2.1.2. Oznaczenie dostaw  

1) Wykonawca powinien zapewnić etykiety, tabliczki firmowe, instrukcje i tabliczki ostrzeżenia 

potrzebne do oznakowania i bezpiecznej obsługi sprzętu. Wszystkie napisy mają być w języku 

polskim.  

2) Etykiety i tabliczki firmowe mają odpowiadać wymogom polskich przepisów. 

3) Sprzęt ma być odpowiednio i trwale oznakowany wraz z podaniem minimum nazwy producenta, 

rokiem produkcji i numerem seryjnym. 

 

2.1.3. Szkolenia Personelu Zamawiającego 

1) Wykonawca zorganizuje w miejscu dostawy sprzętu po jego dostarczeniu Zamawiającemu 

podstawowy kurs szkoleniowy dla do 2 operatorów i do 2 mechaników.  

2) Szkolenie obejmie osoby wskazane przez Zamawiającego. Szkolenie ma na celu zapewnić takie 

umiejętności, aby personel posiadał podstawową wiedzę na temat budowy, obsługi, napraw 

i konserwacji dostarczonego sprzętu. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone 

protokołem podpisanym przez strony. 

3) Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą szkolone, zapoznały się z Instrukcją obsługi 

sprzętu oraz DTR (dokumentacja techniczno - ruchową) i aby te instrukcje były włączone 

do szkolenia. Instrukcje użyte podczas szkolenia powinny być kompletne odnośnie uruchomienia, 

instalacji, obsługi, podstawowych napraw i konserwacji.  

Ww. dokumenty winny być dostarczone w  2 egzemplarzach, w języku polskim, w wersji papierowej 

i elektronicznej, w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

4) Pozostałe materiały szkoleniowe nie ujęte w pkt 3) powyżej winny być dostarczone 

Zamawiającego w ilości odpowiadającej liczbie szkolonego Personelu Zamawiającego, w języku 

polskim w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w dniu  rozpoczęcia szkolenia.  

5) Szkolenia będą prowadzone w języku polskim w miejscu dostawy. Wszelkie koszty szkolenia, 

łącznie z kosztem dojazdu i pobytu (poza miejscem dostaw) winien pokryć Dostawca. Zamawiający 
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zapewni nieodpłatnie pomieszczenie w swojej siedzibie do przeprowadzenia szkolenia jeśli zajdzie 

taka potrzeba.  

 

2.1.4. Przekazanie przedmiotu Dostaw  

1) Miejsce dostawy znajdować się będzie w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

Marszów 50A, 68-200 Żary Polska, woj. lubuskie, powiat żarski, gmina Żary. Przekazanie 

Zamawiającemu przedmiotu dostawy nastąpi na podstawie protokołu przekazania przedmiotu 

dostawy.  

2) Podczas przekazywania sprzętu, Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość 

doświadczonego i wykwalifikowanego Personelu Wykonawcy. 

3) Po przekazaniu przedmiotu dostaw Wykonawca przystąpi do realizacji pozostałych czynności 

wynikających z umowy. 

4) Odbiór przez Zamawiającego przedmiotu dostawy nastąpi po wywiązaniu się przez Wykonawcę 

ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i po podpisaniu przez Zamawiającego 

końcowego protokołu odbioru przedmiotu dostaw „bez uwag/zastrzeżeń”. 

 

2.1.5. Wymogi dla okresu gwarancji i rękojmi. 

1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji i rękojmi dla: 

- dostawy ładowarki czołowej: 2 lata lub 5000 motogodzin, w zależności od tego, co nastąpi 

wcześniej, przy czym decyduje pierwszy z osiągniętych parametrów od daty podpisania przez 

Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu dostawy „bez uwag/zastrzeżeń”. 

2) Gwarancja, musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek jakie powstaną 

w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez 

Zamawiającego, które zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 

3) Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym reakcja serwisu tj. podjęcie działań 

serwisowych zmierzających do usunięcia usterki, przystąpienie do napraw, to okres nie dłuższy niż 

24 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną;  

Reakcja 24 godzinna dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni świątecznych i wolnych od pracy. 

Jeżeli koniec okresu 24 h przypada na dzień świąteczny lub wolny od pracy to okres ten kończy się 

odpowiednio w następnym roboczym po dniu świątecznym lub wolnym od pracy. Maksymalny 

termin usunięcia usterki wynosi do 7 dni roboczych. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych przeglądów i napraw 

dostarczonego sprzętu (koszty związane z przeglądami płatne będą każdorazowo po 

wystawieniu faktury dla Zamawiającego). W okresie gwarancji koszty związane z 

zapewnieniem i wymianą części zamiennych ponosi Wykonawca, natomiast koszty 

materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się zostaną poniesione przez 

Zamawiającego. 
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5) Okresowe przeglądy będą wykonywane wg harmonogramów czasu pracy sprzętu będącego 

przedmiotem dostawy zawartych w DTR 

6) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich niezbędnych materiałów i części 

eksploatacyjnych, przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 14 dni 

obowiązywania okresu gwarancji jakości i/lub rękojmi. 

 

2.1.6. Personel Wykonawcy.  

Kontrakt musi być wykonywany zgodnie z prawem polskim. Wykonawca i jego personel muszą 

przestrzegać przepisów prawa polskiego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca zapewni zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku braku znajomości 

języka polskiego przez personel Wykonawcy w stopniu umożliwiającym komunikowanie się na 

miejscu dostawy z personelem Zamawiającego.  

Cały personel Wykonawcy musi być niezależny i wolny od konfliktów interesów z Zamawiającym 

w przypisanych im obowiązkach.  

Obowiązki Wykonawcy wobec Personelu Wykonawcy:  

Wykonawca zobowiązany jest:  

 opłacić specjalistów zatrudnionych dla wykonania dostawy i usługi w ramach 

niniejszej Umowy;  

 zapewnić regularne wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami;  

 zapewnić personelowi (jeżeli dotyczy) zakwaterowanie i pokryć koszty podróży do 

miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz koszty podróży lokalnych. 

 

2.1.7. Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych sprzętu będącego przedmiotem 

dostaw: 

 

Wymagania ogólne dla ładowarki: 

 Urządzenie fabrycznie nowe - data produkcji sprzętu i wszystkich podzespołów - nie wcześniej 

niż 2017 r.  

 Przedmiot zamówienia nie jest prototypem. 

 Zamawiający zastrzega możliwość malowania lub oklejania maszyny logiem Zamawiającego 

i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości. 

 Uruchomienie sprzętu przez personel dostawcy.  

 Gaśnica, apteczka. 

 Dokumentacja – instrukcja obsługi i lista części zamiennych, zużywających się oraz materiałów 

eksploatacyjnych w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD  
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Ładowarka czołowa - parametry: 

 silnik wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, spełniający normy EU Stage IV; 

 moc maksymalna silnika – minimum 115KM, wg ISO 9249; 

 maksymalny moment obrotowy silnika – minimum 460 Nm; 

 napęd hydrostatyczny z możliwością zmiany przełożenia i kierunku jazdy pod obciążeniem; 

 możliwości pełnej blokady (100%) mechanizmu różnicowego obydwóch mostów lub 

równoważne rozwiązanie pełniące tą samą funkcję (czyli ograniczający poślizg zapewniający 

maksymalną przyczepność w trudnych warunkach terenowych lub na nierównym podłożu); 

 układ hydrauliczny zasilany pompą osiowo-tłoczkową; 

 minimalna wydajności pompy hydraulicznej 155 l/min; 

 maks. ciśnienie robocze minimum 26 MPa 

 hamulec zasadniczy tarczowy działający na  koła tylnego mostu; 

 opony typ L5, rozmiar 17,5R25 lub większe; 

 minimum dwa siłowniki hydrauliczne w układzie skrętu ramy; 

 kabina spełniająca normy ROPS i FOPS;  

 klimatyzacja kabiny; 

 hałas w kabinie do 70 dB; 

 regulowana kolumna kierownicy; 

 nadmuchy odmrażające na przednią i tylną szybę (Zamawiający dopuszcza również 

rozmrażanie tylnej szyby przez podgrzanie); 

 wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej;  

 regulowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa; 

 radio z CD/MP3; 

 pełne oświetlenie drogowe;  

 światła robocze, dwa z przodu, dwa z tyłu; 

 dźwiękowy sygnał biegu wstecznego; 

 pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut”; 

 katalog części zamiennych; 

 dokumentacja Techniczno-Ruchowa w języku polskim; 

 deklaracja zgodności CE; 

 masa maszyny – minimum 9950kg; 

 hydrauliczne szybkozłącze do wymiennych osprzętów; 

 automatyczne poziomowanie łyżki; 

 dodatkowa hydraulika do zasilania dodatkowych osprzętów; 

 układ centralnego smarowania; 

 wstępny odśrodkowy filtr powietrza typu TURBO; 
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 wentylator o zmiennym kierunku obrotów; 

 zintegrowana waga: 

-  zakres temperatur pracy: -25° do +40°  

- wyświetlacz LCD, dotykowy o przekątnej min. 6”,  

-  waga oparta na czujnikach ciśnienia,  

- moduł z czujnikiem położenia ramienia ładowarki,  

- moduł z  czujnikiem położenia łyżki,  

- moduł pomiarowy z wbudowanym czujnikiem przechyłu,  

- drukarka paragonowa 

- port USB do przenoszenia danych z ważenia,  

- możliwość wprowadzenia do pamięci urządzenia między innymi: nazwy przedsiębiorstwa, 

rodzaju materiału, datę, godzinę, masę towaru załadowanego, ilość łyżek, nazwisko operatora, 

wydruk raportu dziennego 

- pamięć na min 10000 kompletnych ważeń,  

- 2 pozycje pamięci do dowolnej konfiguracji,  

- szkolenie operatorów 

 możliwość załadunku naczepy typu walking floor (wysokość całkowita pojazdu max 4040 mm) 

 

Oprzyrządowanie 

 łyżka do materiałów lekkich wysokiego wysypu (odpady komunalne zmieszane – ok.300 kg/ 

m3) o pojemności min. 3,5 m3 - 1 szt., 

 krata zabezpieczająca przednią  szybę. 

 

Dokumenty i świadectwa w języku polskim wymagane dla urządzeń: 

 instrukcja obsługi, 

 karta gwarancyjna, 

 świadectwo zgodności CE, 

 DTR.  

2.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

34144710-8 Ładowarki jezdne 

42900000-5  Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

42415100-9 Pojazdy z podnośnikami 

42418000-9 Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku 

43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany 

34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu  

43250000-0  Ładowarki czołowe  

43260000-3  Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze  

43261100-1 Ładowarki mechaniczne  
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2.3.Umowa ramowa, zamówienia w trybie art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje możliwości udzielenia 

zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.  

 

2.4. Informacja o ofercie wariantowej i zamówieniach częściowych 

2.4.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.4.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 
 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1.Termin wykonania zamówienia: zgodnie z kryteriami.  
 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt.1-8. 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące: 

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej  

Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.  

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.  

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że  zrealizował 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie jedną dostawę polegającą na dostarczeniu jednej 

fabrycznie nowej ładowarki czołowej o wartości minimum 400.000,00 zł netto 

 
4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
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lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 4.4 SIWZ 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

 

4.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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. 

4.5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 i ust. 5 ustawy 

4.5.3 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 

- 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 wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

 

4.6 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. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 
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4.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub 

wszyscy wykonawcy łącznie. 

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w              

pkt 4.2 

4.8.2.którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-

23 ustawy 

4.8.3.wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj. 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

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

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
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pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

4.9.Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 5, wskazuje 

podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub w zaproszeniu do negocjacji. 

4.10.Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa 

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli 

nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 

z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24. ust. 1 pkt 15, 

c) w  art. 24.ust. 5 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
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prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4.11.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

4.12.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8. 

4.13.W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 

sposób zapewnienia konkurencji. 

4.14.Zamawiający zastrzega sobie prawo w oparciu o art. 24aa ustawy Prawo zamówień 

publicznych najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

 
 
Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

 
 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć 

wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 

do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 
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w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 2 i 3 do SIWZ. 

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, 

o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te mają potwierdzać 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. 

5.1.3 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 

oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. 

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

 

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

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

oświadczeń lub dokumentów: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
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lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

d) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich      

3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia     

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy  (zgodnie ze wzorem stanowiącym  

załącznik nr. 5 do SIWZ) 

e) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu 

trzeciego o których mowa w pkt. 5.3 lit.a-c. 

5.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a-c) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
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osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5.4 stosuje 

się. 

5.5 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

5.6 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, 

mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5.8 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 

4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 

5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język 

polski. 

5.10 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z 

tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski 
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5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy 

przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) 

osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach 

lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na 

zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

5.12 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką 

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 oraz 

klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy 

poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie 

może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

6.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje    

            odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

7.2 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.4 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.5 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.6 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą           

      być parafowane przez wykonawcę. 
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7.7 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę,  

     zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)  

      upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7.8 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

7.9 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

7.11 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

7.12 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 

7.13 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 udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji". 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 

określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 

oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

7.15 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 
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a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1 do SIWZ, 

b) Specyfikacja techniczna dostawy wypełniona według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1.1. do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia) – jeżeli Zamawiający zażądał wadium (rozdział 6 

pkt. 6.1.) 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub 

innych dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi 

bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy 

zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia; - 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 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą 

7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu 

otwarcia ofert. 

7.17 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail wykonawcy, 

b) Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary 
       

          OFERTA  

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki czołowej w formie leasingu operacyjnego. 
 

Nie otwierać przed dniem 04.09.2017 r.  do godz. 11:30 

 

Rozdział 8  

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 

04.09.2017 r. do godziny 11:00 w Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. Marszów 

50A 68-200 Żary (sekretariat). Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma 
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data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową lub kurierską. 

8.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017 r.  o godzinie 11:30 w Zakładzie Zagospodarowania 

Odpadów Spółka z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary, sala edukacyjna. 

8.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem 

„ZMIANA". 

8.4.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

8.5.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

8.6.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 
http://www.marszow.pl  informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach 

8.7 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

 

Rozdział 9  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

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

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 

dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest 

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

http://www.marszow.pl/
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Rozdział 10  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

10.1 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ  

10.2 Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamówienia. 

10.3 Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

10.4 Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 

i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z 

obowiązujących przepisów. 

10.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

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

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

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

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku 

10.6 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

Rozdział 11  

BADANIE OFERT 

11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe 

ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

12.1   Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1 Cena  60% 

2 Termin dostawy 40% 

 

12.2.Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych 

kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

S = C + T, gdzie: 

S = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena 

T= ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium termin dostawy od dnia zawarcia umowy  

      
Kryterium I - cena 
 
              
               C.min 
C = ------------------ x 60 
               C bad 
 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 

 

 

Kryterium II – Termin dostawy od dnia zawarcia umowy 

 

4 tygodnie: 40 pkt  
5 tygodni: 30 pkt 
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6 tygodni: 20 pkt 
7 tygodni: 10 pkt 
 
12.3. Jeśli Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty żadnego terminu dostawy oferta zostanie 

odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako  

          najkorzystniejsza. 

13.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej  

http://www.marszow.pl  

13.2 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, 

po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, i rękojmi), 

wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

http://www.marszow.pl/
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Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Rozdział 16  

POSTANOWIENIA UMOWY 

16.1 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załącznik nr 6 

16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta     

     umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1. 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

17.1 .Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

17.2 .Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej 

stronie internetowej http://www.marszow.pl  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 

zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę 

zmianę na własnej stronie internetowej http://www.marszow.pl  

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 

przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej http://www.marszow.pl  

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 

 

 

http://www.marszow.pl/
http://www.marszow.pl/
http://www.marszow.pl/
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Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją") zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie 

drogą elektroniczną. 

18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres email, podany przez 

wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.  
Marszów 50A  
68-200 Żary  
(sekretariat) 
tel.:+48 68 479 46 26 
e-mail: as@marszow.pl     
 

 
18.6 Osoba do kontaktu  
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Pani Aldona Stęplowska Specjalista ds. zamówień publicznych i sprzedaży, e-mail: 

as@marszow.pl    tel. 726-201-106 

 

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

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

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

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

mailto:as@marszow.pl
mailto:as@marszow.pl
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Rozdział 20 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 1.1. Specyfikacja techniczna dostawy 

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 5 - Wzór wykazu dostaw 

Załącznik nr 6 -  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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Znak sprawy AS.ZZO.271.5.2017 

 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

 
 
 
 

     
   
   

 
OFERTA 

 
Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowej ładowarki czołowej w formie 

leasingu operacyjnego oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SIWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy za kwotę: 

 

Lp. Rodzaj sprzętu Cena brutto za  
sztukę 

Łączna cena 
brutto z leasingiem 

Typ model producent  
sprzętu 

1     

 

............................................................................... zł brutto  

słownie złotych: ........................................................ brutto  

Cena zawiera podatek ….. % VAT, w kwocie .............................................zł. 

Oferujemy dostawę sprzętu w terminie ……………….. tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 
1. Oświadczamy, że: 

1) akceptujemy warunki płatności; 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i załączonej 

dokumentacji i  nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy,  

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 

6) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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a) ….. 

b) ….. 

c) ….. 

7) Nazwy i adresy podwykonawców…………… 

Oświadczam, że jestem/nie jestem: małym/średnim przedsiębiorcą (skreślić 

nieodpowiednie) 

Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić): 

 wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 
odniesieniu do następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
…………………………………. Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu 
zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………… zł netto *. 

 

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku 
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o 
podatku od towarów i usług importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się 
obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku 
VAT. 

 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach  

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

     

    

Nazwa i adres WYKONAWCY: 

...................................................................................................................................................            

NIP ………………………………………. 

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

............................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

...........................................................................................................................  

numer telefonu: (**)  

e-mail    ................................................................................................ 

 
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Znak sprawy AS.ZZO.271.5.2017 
 

Załącznik nr 1.1. do SIWZ 
 

 
 
 
 
 
        

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

oferowany  sprzęt posiada niżej wymienione parametry techniczne zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego 

Specyfikacja techniczna - ładowarka kołowa: 

Lp. Wymagania Tak/nie* 

1 Data produkcji sprzętu i podzespołów - nie wcześniej niż styczeń 

2017 r. 

 

2 silnik wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, 

spełniający normy EU Stage IV 

 

3 moc maksymalna silnika – minimum 115KM, wg ISO 9249  

4 maksymalny moment obrotowy silnika – minimum 460 Nm  

5 napęd hydrostatyczny z możliwością zmiany przełożenia i kierunku 

jazdy pod obciążeniem 

 

6 możliwości pełnej blokady (100%) mechanizmu różnicowego 

obydwóch mostów lub równoważne rozwiązanie pełniące tą samą 

funkcję (czyli ograniczający poślizg zapewniający maksymalną 

przyczepność w trudnych warunkach terenowych lub na nierównym 

podłożu) 

 

7 układ hydrauliczny zasilany pompą osiowo-tłoczkową  

8 minimalna wydajności pompy hydraulicznej 155 l/min  

9 maks. ciśnienie robocze minimum 26 MPa  

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Lp. Wymagania Tak/nie* 

9 hamulec zasadniczy tarczowy działający na  koła tylnego mostu  

10 opony wielosezonowe typ L5, rozmiar 17,5R25 lub większe  

11 minimum dwa siłowniki hydrauliczne w układzie skrętu ramy  

12 kabina spełniająca normy ROPS i FOPS  

13 klimatyzacja kabiny  

14 hałas w kabinie nie powinien przekraczać 70dB; wg normy ISO 

6396 

 

15 regulowana kolumna kierownicy  

16 nadmuchy odmrażające na przednią i tylną szybę (Zamawiający 

dopuszcza również rozmrażanie tylnej szyby przez podgrzanie) 

 

17 wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej  

18 regulowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa  

19 radio CD-MP3  

20 pełne oświetlenie drogowe  

21 światła robocze, dwa z przodu, dwa z tyłu   

22 dźwiękowy sygnał biegu wstecznego  

23 pomarańczowe światło ostrzegawcze „kogut”  

24 katalog części zamiennych  

25 dokumentacja Techniczno-Ruchowa w języku polskim  

26 deklaracja zgodności CE  

27 masa maszyny – minimum 9300kg  

28 hydrauliczne szybkozłącze do wymiennych osprzętów  

29 automatyczne poziomowanie łyżki  

30 układ centralnego smarowania  

31 wstępny odśrodkowy filtr powietrza typu TURBO  

32 wentylator o zmiennym kierunku obrotów  

33 zintegrowana waga: 

-  zakres temperatur pracy: -25° do +40°  

- wyświetlacz LCD, dotykowy o przekątnej min. 6”,  
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Lp. Wymagania Tak/nie* 

-  waga oparta na czujnikach ciśnienia,  

- moduł z czujnikiem położenia ramienia ładowarki,  

- moduł z  czujnikiem położenia łyżki,  

- moduł pomiarowy z wbudowanym czujnikiem przechyłu,  

- drukarka paragonowa, 

- port USB do przenoszenia danych z ważenia,  

- możliwość wprowadzenia do pamięci urządzenia między 

innymi: nazwy przedsiębiorstwa, rodzaju materiału, datę, 

godzinę, masę towaru załadowanego, ilość łyżek, nazwisko 

operatora, wydruk raportu dziennego 

- pamięć na min 10000 kompletnych ważeń,  

- 2 pozycje pamięci do dowolnej konfiguracji,  

- szkolenie operatorów, 

34 możliwość załadunku naczepy typu walking floor (wysokość 

całkowita pojazdu max 4040 mm)  

 

 Oprzyrządowanie:  

35 łyżka do materiałów lekkich wysokiego wysypu (odpady komunalne 

zmieszane – ok.300kg/ m3) o pojemności min. 3,5 m3 ; 1 szt. 

 

36 krata zabezpieczająca przednią szybę  

37 szkolenie   

38 gwarancja 2 lata lub 5000 mtg, w zależności od tego, co nastąpi 

wcześniej 

 

 

* wpisać tak lub nie 

UWAGA 

Wykonawca winien dołączyć do Oferty oficjalne dokumenty wydawane (publikowane) przez 
producenta lub przedstawicieli producenta potwierdzające posiadanie przez oferowane Dostawy 
parametrów technicznych, wymaganych przez Zamawiającego lub lepszych. 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                 ........................................................                                                   

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Znak sprawy AS.ZZO.271.5.2017 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

      Zamawiający: 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.  

Marszów 50A  

68-200 Żary 

Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowej 

ładowarki czołowej w formie leasingu operacyjnego prowadzonego przez Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Rozdziale 4 ust. 

4.2.3. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 
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(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 4.2.3. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Znak sprawy AS.ZZO.271.5.2017 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

          

Zamawiający: 

                 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.  

Marszów 50A  

68-200 Żary 

Wykonawca: 

………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki czołowej w formie leasingu operacyjnego 

prowadzonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 68-200 

Żary, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

      art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp  . 
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Znak sprawy AS.ZZO.271.5.2017 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 
My niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

..................................................................................................................... ............................... 

............................................................................................. ....................................................... 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki czołowej w formie leasingu operacyjnego 
 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 184)* 

 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

4   

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

............................................................ 

podpis osoby upoważnionej do            

reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Znak sprawy AS.ZZO.271.5.2017 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

        

 

Wykaz dostaw 

 

 

Lp. 

Opis 
przedmiotu 

zamówienia 

(z uwzględnieniem 
wykazania realizacji 

określonego zakresu) 

Całkowita 

wielkość 

dostawy 

(netto/brutto) 

w PLN 

Termin realizacji  
 

Nazwa Odbiorcy  

 Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

1. Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy 

 

 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                   ........................................................                                                   
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ  
 

 

Załącznik nr 6 – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego dla Zamawiającego 

fabrycznie nowej ładowarki kołowej w zamian za umówione opłaty leasingowe. Przedmiot 

zamówienia zostanie ubezpieczony przez Zamawiającego na cały okres trwania umowy. Oferta 

nie może zawierać żadnych opłat za ubezpieczenie przedmiotu zamówienia.  

2. Po zakończeniu umowy Zamawiający zobowiązuje się do wykupu przedmiotu umowy za cenę 

określoną w harmonogramie  

3. Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy składa się:  

  pierwsza rata leasingowa w wysokości 10 % wartości początkowej [PLN]; 

  36 rat leasingowych „czynszów” (zawierających w sobie wszelkie koszty związane z realizacją 

umowy leasingu) [PLN]; 

  wartość  końcowa – wykup w wysokości 1 % (po uiszczeniu, której Zamawiający staje się 

właścicielem przedmiotu dostawy) [PLN]; 

oraz należny podatek VAT zgodny z obowiązującym prawem. 

4. Opłata wstępna w wysokości 10% płatna jest przelewem w dniu zawarcia umowy 

5. Zamawiający zastrzega, że nie zamierza zabezpieczyć przedmiotu zamówienia poręczeniem 

wekslowym. 

6. Raty leasingowe równe ze stałą stopą oprocentowania będą stałe i niezmienne przez cały 

okres trwania umowy. 
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