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SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  IISSTTOOTTNNYYCCHH  

WWAARRUUNNKKÓÓWW  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  

  

  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

-  dostawy  

  

  

  

  

Nazwa zadania: 

 
 

Dostawa  w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego 

rozrzutnika do osadu ściekowego dla Oczyszczalni ścieków                              

w Poddębicach 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 
Nazwa Zamawiającego:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o. o. 
Ulica: Przęczewska 29/35 

Kod Miejscowość: 99-200 Poddębice 

telefon: 43 678 43 66 

fax: 43 678 43 66 

Strona WWW: mpwik-poddebice.pl 

E-mail:  biuro@mpwik-poddebice.pl 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), a także wydane na jej podstawie 

rozporządzeń Wykonawczych, dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1126), 

2) 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), 

3) 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). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39– 46 

Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie 

mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje 

zastosowanie procedury odwróconej zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego rozrzutnika do osadu ściekowego dla 

oczyszczalni ścieków w Poddębicach wyprodukowanego nie wcześniej niż 2017 roku z opcją 

finansowania w postaci leasingu na okres 48 miesięcy. 

 

Wymagane parametry techniczne rozrzutnika:  

1. Dopuszczalna masa całkowita – max. 10.500 kg; 

2. Liczba osi – 1; 

3. Przystosowany do prędkości jazdy – 25 km/h; 

4. Zaczep dolny z oczkiem DN 40 mm; 

5. Ciężar własny – max. 4500 kg; 

6. Skrzynia rozrzutnika o pojemność 8 – 10 m3; 

7. Hamulce – pneumatyczne z możliwością regulacji; 

8. Adapter rozrzutnika z 2 pionowymi walcami i talerzami na dole do rozrzutu obornika i wapna                        

z możliwością łatwego demontażu; 

9. Szczelna ( uniemożliwiająca wypłynięcie osadu ) hydrauliczna zasuwa adaptera umieszczona 

przed walcami dozującymi; 



10. Klapa tylna do ograniczenia rozrzutu;   

11. Dodatkowa tylna klapa objętościowa, hydrauliczna – wymienna z adapterem rozrzutnika; 

12. Podwozie ocynkowane;  

13. Obudowa i walce lakierowane;  

14. Wał poziomy mechanicznie napędzany;  

15. Hydraulicznie resorowany dyszel, do zaczepu dolnego bezstopniowa regulacja dyszla;  

16. Ogumienie 650/55 R26,5;  

17. Hydrauliczna przesuwana podłoga i ściana przednia z uszczelniającymi i otaczającymi listwami 

poliuretanowymi;  

18. Potencjometr elektryczny umożliwiający płynną regulację przesuwu ściany przedniej przy 

rozładunku; 

19. Gwarancja  - min. 12 miesięcy; 

20. Serwis w odległości 150 km. od siedziby Zamawiającego; 

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do każdego dostarczonego sprzętu instrukcję obsługi                  

w języku polskim oraz kartą gwarancyjne. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia Deklaracji Zgodności (CE) przy dostawie sprzętu. 

4. W ramach ceny oferty Wykonawca będzie zobowiązany do instalacji i uruchomienia sprzętu 

w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsług 

sprzętu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na 

własny koszt. Dostaw będzie realizowana bezpośrednio do siedziby Zamawiającego tj. Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 

6. Zakres przedmiotu zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami.  

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji min. 12 miesięcy. 

2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny przez okres gwarancji. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie usterek – do 2 dni od daty zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, 

4. Czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, 

5. W przypadku trzech napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie 

gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy, liczba ta nie 

obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji oraz działania sił wyższych, 

6. Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji 

odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Każda napraw gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji sprzętu, 

przez Zamawiającego. 

 

Leasing operacyjny o następujących parametrach: 

1. Czas trwania umowy (okres leasingu) – 4 lata (48 miesięcy); 

2. Opłata wstępna  – 20% wartości rozrzutnika; 

3. Gwarantowane prawo wykupu rozrzutnika przez Zamawiającego; 

4. Wartość wykupu (końcowa) – 6% wartości rozrzutnika; 

5. Oprocentowanie zmienne wg. stopy WIBOR 1M; 

6. Wszelkie inne opłaty (kwota ubezpieczenia OC, prowizje, opłaty manipulacyjne, i tym podobne) 

wliczone w cenę raty leasingowej; 

7. Leasing w złotych polskich; 

8. Możliwość wcześniejszej spłaty leasingu . 

 

 

 



3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

16.00.00.00-5 - maszyny rolnicze 

16.10.00.00-6 - maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowania lub uprawy gleby 

16.14.00.00-8 - maszyny do rozrzucania obornika 

45.25.22.00-0 - wyposażenie oczyszczalni ścieków   

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych. 

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W takim 

przypadku zobowiązany jest do wykazania w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 

do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firmy Podwykonawców. 

10.1. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego do przedłożenia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie 

z Podwykonawcą wszystkich warunków i obowiązków wynikających z umowy w zakresie objętym 

wykonywaniem dostawy przez Podwykonawców. 

10.2. Za przestrzeganie postanowień umowy w zakresie realizacji jej przez Podwykonawców odpowiada 

Wykonawca. 

10.3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec Podwykonawców 

zgodnie z zawartą umową, a Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy 

z Podwykonawcami.  

10.4. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów ustawy o terminach zapłaty                               

w transakcjach handlowych w rozliczeniach z Podwykonawcami, w zakresie objętym  umową.  

11. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

11.1 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

11.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

11.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

11.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

11.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

12. Wymagania dotyczące gwarancji: 
Maksymalny akceptowany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

Minimalny akceptowany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni ( 3 miesiące ) od dnia podpisania umowy. 

Najdłuższy akceptowany przez Zamawiające termin realizacji dostawy do 12 tygodni od dnia podpisania 

umowy. Najkrótszy akceptowany przez Zamawiającego termin realizacji dostawy do 4 tygodnie od dnia 

podpisania umowy. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 -   nie podlegają wykluczeniu, 



 - spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące: 
 

1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.  
 

1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.  
 

1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

co najmniej jedną dostawę o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia tj. dostawę maszyny lub 

urządzenia rolniczego w formie leasingu od kwoty 100.000,00 zł netto wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem 

dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. 

1.3.1. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

1.3.2 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwość 

Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.   

1.3.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców ocena w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. 
 

2. Wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego. 
2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,                        

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

2.2 Wykonawca, który polega na zdolności lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty                  

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

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

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

2.5 W celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                        

na zasadach określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

2.5.1 Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu. 

2.5.2 Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego. 

2.5.3 Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 



2.5.4 Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

2.6 Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalając na wykazanie przez Wykonawcę 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz art. 24 ust. 5 tej ustawy jeżeli zostały przewidziane przez Zamawiającego. 

2.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, 

aby Wykonawca w określonym terminie: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie 

wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansową lub ekonomiczną zgodnie 

z warunkami udziału w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jaki powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt E.3) i E.4). 

2.8 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt B.1) SIWZ. 
 

3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności 

Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

5. Zamawiający przewiduje ponadto wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

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. z 2015 r. poz. 978,1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615) 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, 978, 1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

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 stosowanych środków dowodowych; 

3) 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 ustawy Prawo zamówień publicznych 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
 

6. Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

7. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub 

na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 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, zadość uczynienie 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. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego względem 

wagi i szczególnych okoliczności czynu Wykonawcy. 
 

8. Możliwość przedstawienia dowodów na to, ze podjęte przez Wykonawcę środków są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt 7 powyżej, nie dotyczy Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

10. W przypadkach, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych przed 

wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, ze jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłócił konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
 

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

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 

12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                                    

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień publicznych; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził                                    

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa zamówień 

publicznych; 

a) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na przedłużenie terminu związania ofertą; 

b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium; 

c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający dopuścił  możliwości składania ofert  wariantowych; 

d) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.  

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
 

13. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający najpierw dokona oceny oferty, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał 

się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

 



14. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu dokonywana 

będzie dwuetapowo w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia 

oraz dokumenty metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. 

 

VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy                      

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu.  

A. W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy  

Prawo zamówień publicznych, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia 

z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia 

i dokumenty: 

A.1)  wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

 

B. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

B.1) Odpis 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 Prawo zamówień publicznych; 

B.2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt B.1) SIWZ.  

 

C. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 
 Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                  

o którym mowa w pkt C. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu najpóźniej  w terminie 3 dni                   

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

D. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

D.1) nie  otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed terminem składania ofert. 



D.3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa                 

w pkt D.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo 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 wystawionych nie wcześniej 

niż w terminach określonych w pkt D.1). 

D.2) 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. 

 

E. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

E.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 

E.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,                   

o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

E.3) Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane przez 

Wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału udziału                   

w postępowaniu. 

E.4) Oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego o niepodleganiu wykluczeniu – wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, które 

stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. 

E.5) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia – jeżeli dotyczy. 

E.6) Opis techniczny dla fabrycznie nowego rozrzutnika . 

 

F. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt A, B i D nie są dołączane do oferty. Zobowiązany 

będzie złożyć ten Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zgodnie z procedurą 

wskazaną w pkt G. 

 

G. 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – dotyczy dokumentów wskazanych w pkt A, 

B i D 

 

H. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

H.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku                      

dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

H.2) Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z Wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy 

złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

H.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówieniu przez Wykonawców oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

w Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia.  

H.4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w pkt B i D 

dotyczą każdego z Wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt A 

składane są przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

 



I. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i oświadczeń: 

I.1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców składane 

są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów. 

I.2) Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

I.3) Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej                           

za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

I.4) Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, Podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, albo Podwykonawca – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

I.5) Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub formie elektronicznej 

podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

I.6) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub 

umocowania prawnego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

I.7) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

I.8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 

innego niż oświadczenie wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

I.9) Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż 

PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dokona przeliczenia 

wg średniego kursu tej waluty w stosunku do PLN publikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. 

1.2 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1481 z późn. zm.), osobiście za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1219) 

1.3 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane: 

- za pośrednictwem operatora pocztowego oraz osobiście, za pośrednictwem posłańca należy 

kierować/przekazywać na adres Zamawiającego podany w  pkt I niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

- za pomocą faksu należy kierować na nr faksu podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) należy kierować na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego podany w pkt I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

1.4 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (faks, 

poczta elektroniczna). 

1.5 W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz inne 

dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić                              

o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia sposobów. 

2. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 



w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
imię i nazwisko: Włodzimierz Szymański 

tel. 609-700-062; fax. 43  678-43-66 

w terminach w godzinach pracy Zamawiającego 

w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 
imię i nazwisko: Włodzimierz Szymański 

tel. 609-700-062; fax. 43  678-43-66 

w terminach w godzinach pracy Zamawiającego 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

3.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 3.2.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3.3 Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 

3.2, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez 

rozpoznania. 

3.4 Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszczone na stronie internetowej Strona WWW. 

3.5 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi                       

na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

3.6 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

4.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4.2 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Strona WWW. 

4.3 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie 

wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4.4 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny 

na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

4.5 Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie głoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert 

o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 

12a ust. 1 lub 2 ustawa Prawa zamówień publicznych. 

4.6 Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” zamawiający Zamieści informację 

o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego – Strona WWW. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 



3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

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

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego. 

5. Przedłużenie okresu 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. 

6.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. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 

2) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

4) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

6) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

8) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

10) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

11) Wykonawca może zastrzec w ofercie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12) Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego 

obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Dopuszcza się składanie oferty wspólnej dwóch lub kilku podmiotów działających                      

na zasadach konsorcjum.  

3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie                             

z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 

z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.  

4) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona                  

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający 

zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 



podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może 

być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

7) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie 

mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału                           

w postępowaniu" w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta 

zamknięta koperta). 

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres 

podany w punkcie I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opatrzone nazwą, 

dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 

Oferta  -   Dostawa  w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego rozrzutnika do osadu 

ściekowego dla Oczyszczalni ścieków w Poddębicach 

 

„Nie otwierać przed 15.05.2018 roku,   godz. 12.00” 

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, które należy odczytywać 

wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetworzenie przez Zamawiającego, 

uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zmn.) zawartych w ofercie oraz 

w załączniku do niej. 

6. Zamawiający informuje, ze dane osobowe, o których mowa w pkt 5 przetwarzane są w celu 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest, w szczególności: 

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

- zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, 

- dokonanie rozliczeń i płatności związanych z realizacją umowy, 

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego 

i inne uprawnione podmioty, 

- ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej. 

7. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.  

2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmn.) 

3) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje nie mogą być udostępnione oraz wykaże, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa to należy je umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz 

opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. 

Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również 

w formularzu ofertowym Wykonawcy. 

4) Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu 

przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, nie podlegających 

udostępnieniu. 

5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnice 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne, przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 



co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

8. Zmiana lub wycofanie oferty: 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają 

formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 

i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 

przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”. 

2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, 

należy opatrzyć napisem „wycofane”. 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać do dnia: 15.05.2018 roku do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o. o. ul. Parzęczewska 29/35,                            

99-200 Poddębice,     Sekretariat – pok. nr 6. 

2.Oferty zostaną otwarte dnia: 15.05.2018 r roku o godz. 12.20 w siedzibie Zamawiającego: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o. o. ul. Parzęczewska 29/35,                     

99-200 Poddębice,      Świetlica – pok. nr 4. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,                       

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym                      

i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

5. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc                        

po przecinku). 

6. Cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.  
7. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

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

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

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawy lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  

1) Cena – 60,00 % (maksymalnie 60,00 pkt), 

2) Okres gwarancji – 25,00% (maksymalnie 25,00 pkt), 

3) Termin realizacji dostawy – 15,00 % (maksymalnie 15,00 pkt). 

 

Przyjmuje się, że 1% jest równy 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punków. 

 

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: 

1) Kryterium cena: 
 Maksymalną liczbę punktów w zakresie tego kryterium otrzyma Wykonawca, który przedstawi 

najkorzystniejszą cenowo ofertę, to znaczy zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalni mniejszą liczbę punktów 

obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 



           Cmin 

Pc = --------- x 100 x 60 %,  gdzie:  

      Co 

 

Pc – Punkty za kryterium cena, 

Cmin - cena  oferty z najniższą ceną, 

Co- cena oferty badanej. 

 

2) Kryterium okres gwarancji: 
Maksymalną liczbę punktów w zakresie tego kryterium otrzyma Wykonawca, który przedstawi 

najkorzystniejszy okres gwarancji, to znaczy zaoferuje najdłuższą gwarancję na dostarczony rozrzutnik, 

natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalni mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z 

poniższym wzorem: 

 

Maksymalny akceptowany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy, minimalny 

akceptowany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji: 12 miesięcy od daty wykonania zamówienia. 
    

  Zaoferowanie wymaganej gwarancji minimalnej – 12 miesięcy Wykonawca otrzyma 0,00 pkt. 

 Za każde wydłużenie gwarancji o kolejne miesiące począwszy od 13 miesiąca do 60 miesiąca 

gwarancji Wykonawca uzyska punkty według następującego wzoru: 

 

          (Gob-12) 

PG = -------------- x100 x 25%,  gdzie:  

      (Gn-12) 

 

PG – Punkty za kryterium okresu udzielonej gwarancji, 

Gob- okres udzielonej gwarancji oferty badanej. 

Gn – najdłuższy okres udzielonej gwarancji ze złożonych oferty (jednak nie dłuższym niż 60 miesięcy) 

 

Wykonawca, który zaproponuje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy, otrzyma maksymalnie 25,00 pkt. 

 

3) Kryterium termin realizacji dostawy: 
 Maksymalną liczbę punktów w zakresie tego kryterium otrzyma Wykonawca, który przedstawi 

najkorzystniejszy termin realizacji dostawy, to znaczy zaoferuje najkrótszy termin realizacji dostawy 

wykonania przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalni mniejszą 

liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

  Najdłuższy akceptowany przez Zamawiające termin realizacji dostawy do 12 tygodni od dnia 

podpisania umowy. Najkrótszy akceptowany przez Zamawiającego termin realizacji dostawy  do 4 tygodnie 

od dnia podpisania umowy. 

   

Akceptowany przez Zamawiającego termin dostawy do: 12, 10, 8, 6, 4 tygodnie od dnia podpisania 

umowy. 
 
         Tmin 

Pt = --------- x 100 x 15% gdzie: 

           To 

 

Pt -  punkty za termin realizacji dostawy, 

To -  termin realizacji dostawy oferty badanej  

Tmin – najkrótszy termin realizacji dostawy z ofert podlegających ocenie (jednak nie krócej niż do 

4 tygodni od dnia podpisania umowy). 

 

Wykonawca, który zaproponuje krótszy termin realizacji dostawy niż do 4 tygodni, otrzyma maksymalnie 

15,00 pkt. 



3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w zakresie każdej                         

z czynności zamówienia podlegać będzie badaniu, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

4. Obliczenia dokonywane są do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Przy ocenie ofert za kryterium cena brana będzie pod uwagę kwota brutto. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 

uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów powyższych kryteriów spośród 

ofert nie podlegających odrzuceniu. 

7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

spośród ofert uznanych za ważne.   

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                     

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2.Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy na formularzu wykonawcy. 

z uwzględnieniem wszelkich uregulowań zawartych w SWIZ. Załączenie projektu umowy do oferty nie 

jest wymagane. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch 

lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy 

o zamówienie publiczne. Termin, na jaki winna być zawarta umowa Wykonawców występujących 

wspólnie, nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 

4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełnił warunki udziału w postępowaniu                     

i przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając 

w szczególności: 

1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy lub Wykonawców, których oferty zostały wybrane, oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności Wykonawców, którzy złożyli ofert, a także punktację przyznana ofertom w  każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) Informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia,                     

a w przypadku, o których mowa w ar. 89 ust 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informację o braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, informacja, 

o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera wyjaśnienie 

powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał 

za niewystarczające. 

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 4 ppkt 1, na stronie internetowej 

Zamawiającego w przypadku gdy ujawnienie informacji byłoby sprzeczne z ważnym interesem 

publicznym można nie ujawniać tych informacji. 

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne                     

i prawne oraz zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 

2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, 

7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 



podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona 

również zostanie na stronie internetowej Zamawiającego  

8. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 

które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 

2) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób, 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął termin 

do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, możliwe jest zawarcie umowy przed 

upływem ww. terminów. 

10. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą. 

11. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 

od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

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

A. Przedmiot umowy: 

1. Dopuszczalna masa całkowita – max. 10.500 kg; 

2. Liczba osi – 1; 

3. Przystosowany do prędkości jazdy – 25 km/h; 

4. Zaczep dolny z oczkiem DN 40 mm; 

5. Ciężar własny – max. 4500 kg; 

6. Skrzynia rozrzutnika o pojemność 8 – 10 m3; 

7. Hamulce – pneumatyczne z możliwością regulacji; 

8. Adapter rozrzutnika z 2 pionowymi walcami i talerzami na dole do rozrzutu obornika i wapna                        

z możliwością łatwego demontażu; 

9. Szczelna ( uniemożliwiająca wypłynięcie osadu ) hydrauliczna zasuwa adaptera umieszczona 

przed walcami dozującymi; 

10. Klapa tylna do ograniczenia rozrzutu;   

11. Dodatkowa tylna klapa objętościowa, hydrauliczna – wymienna z adapterem rozrzutnika; 

12. Podwozie ocynkowane;  

13. Obudowa i walce lakierowane;  

14. Wał poziomy mechanicznie napędzany;  

15. Hydraulicznie resorowany dyszel, do zaczepu dolnego bezstopniowa regulacja dyszla;  

16. Ogumienie 650/55 R26,5;  

17. Hydrauliczna przesuwana podłoga i ściana przednia z uszczelniającymi i otaczającymi listwami 

poliuretanowymi;  

18. Potencjometr elektryczny umożliwiający płynną regulację przesuwu ściany przedniej przy 

rozładunku; 

19. Gwarancja  - min. 12 miesięcy; 

20. Serwis w odległości 150 km. od siedziby Zamawiającego; 
 

B. Warunki leasingu: 

1. Czas trwania umowy (okres leasingu) – 4 lata (48 miesięcy); 

2. Opłata wstępna  – 20% wartości rozrzutnika; 



3. Gwarantowane prawo wykupu rozrzutnika przez Zamawiającego; 

4. Wartość wykupu (końcowa) – 6% wartości rozrzutnika; 

5. Oprocentowanie zmienne wg. stopy WIBOR 1M; 

6. Wszelkie inne opłaty (kwota ubezpieczenia OC, prowizje, opłaty manipulacyjne, i tym podobne) 

wliczone w cenę raty leasingowej; 

7. Leasing w złotych polskich; 

8. Możliwość wcześniejszej spłaty leasingu. 
 

C. Termin dostarczenia przedmiotu umowy od 4 tygodni do 12tygodni w zależności od złożonej oferty 
 

D.  Cena 

     1.  cena netto, 

     2. cena brutto  

     3. stawka podatku VAT 

     4. całkowity koszt leasingu w procentach 
 

E. Kary umowne 

  1. 2% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, 

  2. 1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, 
 

F. Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji min. 12 miesięcy. 

2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny przez okres gwarancji. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie usterek – do 2 dni od daty zgłoszenia z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, 

4. Czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, 

5. W przypadku trzech napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie 

gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy, liczba ta nie 

obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji oraz działania sił wyższych, 

6. Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji 

odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Każda napraw gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji sprzętu, 

przez Zamawiającego. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługuje 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 

oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

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

Prawo zamówień publicznych. 

3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich 

wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XVIII. Postanowienia końcowe. 
1. W trakcie prowadzenia niniejszego postępowania Zamawiający sporządza pisemny protokół 

postępowania. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty                 

i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia 

publicznego stanowi załącznik do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

3. Oferty składane przez Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji, 

zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, ze nie 

mogą one być udostępnione oraz wykazała, ze stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. 



4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów                      

i informacji, 

3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego, 

4) bez zgody Zamawiającego Wykonawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie 

może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych 

służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert,  

5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy 

– urzędowania. 

5. Na wniosek Wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie 

dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże 

sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIX. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1. Formularz oferty - Zał. Nr 1 do SIWZ. 

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał.  Nr 2 do SIWZ. 

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu- Zał. Nr 3 do 

SIWZ. 

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Zał. Nr 4 do 

SIWZ.  

5.Wykaz wykonanych dostaw – Zał. Nr 5 do SIWZ.      

6. Opis techniczny dla fabrycznie nowego rozrzutnika – Zał. nr 6 do SIWZ. 

 

 

 

 

              Zatwierdził  

         w dniu 02.05.2018 r. 

 

    

    

  

         

 

 

 

 
 

 


