
Załącznik nr 1 

do Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016r. 
 

Biuletyn Zamówień Publicznych 

Urząd Zamówień Publicznych 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 Zamieszczenie obowiązkowe 

 Zamieszczenie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Zamówienia publicznego  

Zawarcia umowy ramowej  

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów  

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak  Nie  

Nazwa projektu lub programu: ……………………………………………………………………………… 

  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub 

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Tak  Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki: [……..]% 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  (jeżeli dotyczy) 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli przeprowadzenie 

postępowania  (jeżeli dotyczy) 

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:………………………………………………………………………………………………… 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  (jeżeli dotyczy) 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów: 



1.    ………………………………………………………………………………………………………….. 

2.    ………………………………………………………………………………………………………….. 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  (jeżeli dotyczy) 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: ………………………… 

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

Informacje dodatkowe: …………………………………………………………………………………………… 

 

I.1) NAZWA I ADRES 

 

Nazwa (firma): Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie SP. z o.o. 

Krajowy numer identyfikacyjny
1
: …………. 

Adres pocztowy: ul. Parkowa 2,  

Miejscowość: Mszanowo Kod pocztowy: 13-300 Państwo: Polska Województwo: 

warmińsko-mazurskie 

Tel.: 564742447 Faks:  E-mail: zuk@zuk-

mszanowo.pl 

Adres strony internetowej (URL): zuk-mszanowo.pl 

Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO 

 

 Administracja rządowa centralna 

 Administracja rządowa terenowa 

 Administracja samorządowa 

 Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

 Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

 Zamawiający udzielający zamówień sektorowych 

 Podmiot prawa publicznego 

 Inny (proszę określić): ………………………………………………………………………………… 
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 W przypadku polskich zamawiających numer REGON 



I.3) WSPÓLNE UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzenia postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostałych zamawiających): ………………………………………………………………………..… 

 

I.4) KOMUNIKACJA 

 

 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL) (jeżeli dotyczy): zuk-mszanowo.pl 

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (jeżeli dotyczy): zuk-mszanowo.pl 

 Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod 

adresem (jeżeli dotyczy): ……………………………………………………………………………………. 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

 Elektronicznie 

adres: ………………………………………………………………………………………………………… 

 Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: ………………………………………………………………………………………………………. 

 Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: w formie pisemnej: osobiście, pocztą, kurierem 

adres
2
: Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie SP. z o.o., ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe 

Miasto Lubawskie 

 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie 

są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy). 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem 

(URL): ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup i dostawa koparko - ładowarki  

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ………….. 

 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
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 Adres pocztowy 



II.2) Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane  Dostawy  Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: Tak  Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

 wszystkich części 

 maksymalnej liczby części : [……..] 

 tylko jednej części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

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

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3
 (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup koparko – ładowarki (rok produkcji 2019 

lub 2020) – sztuk 1.  

2. Charakterystyka techniczna: 

a) Koparko – ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do 

poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

Prawo o Ruchu Drogowym, 

b) Masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg, 

c) Długość transportowa maszyny do 5,7 m, 

d) Silnik wysokoprężny turboładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 76 KM, 

bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum StageV, 

e) Pojemność silnika do 4000cm3, moment obrotowy min. 430 przy 1200 obr/min 

f) Napęd koparko – ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, 

g) Koła jezdne z oponami przemysłowymi: przednie 18” i tylne w rozmiarze 26” 

h) Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne 

i) System automatycznego ograniczenia poślizgu dyferencjały typu LSD, 

j) Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego 

producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty), 

k) Średnica zawracania koparko – ładowarki bez hamulca do 8,5m, 

l) Skrzynia biegów maszyny manualna przyłączalna pod obciążeniem, minimum cztery 

biegi w przód, minimum 4 biegi w tył, z przełącznikiem kierunku jazdy 

umiejscowionym w kierunku kierownicy, 

m) 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, 

samoregulujący się, 

n) System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego 

do bieżącego zapotrzebowania, 

o) Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/ 

min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar, 

p) Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, 
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 W przypadku zamówienia podzielonego na części należy wypełnić załącznik oddzielnie dla każdej części 



q) Błotnik kół przednich i tylnych, skrzynia narzędziowa, immobiliser, 

r) Kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji 

ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 74 dB, 

s) Klimatyzacja manualna kabiny, 

t) Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów, 

u) Koparko – ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji 

satelitarnej GPS z podglądem co najmniej: zużycie paliwa, trybów pracy, miejsca 

postoju maszyny w czasie rzeczywistym, 

v) Fabryczny tempomat, 

w) Instalacja narzędzi ręcznych z przewodami hydraulicznymi na bębnie zwijakowym. 

3. Osprzęt ładowarkowy koparko – ładowarki: 

a) Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków 

elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora, 

b) Musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz 

układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, 

c) Musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, 

d) Łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 – 

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

mocowania na szybkozłącze hydrauliczne, 

e) Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej lub szybkozłączu, 

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

g) Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m, 

h) Udżwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3100 kg, 

4. Osprzęt koparkowy podsięrbny koparko – ładowarki: 

a) Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków 

elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora, 

b) Musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, 

c) Hydrauliczny przesuw ramienia koparkowego, 

d) Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm +- 20mm, 

e) Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), 

f) Głębokość kopalni minimum 5,95m, 

g) Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) 

minimum 3,5 m, 

h) Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg, 

i) Siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60kN, 

j) Łyżka skarpowa 1500 mm, 

k) Szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany osprzętów, 

l) Instalacja hydrauliczna do zasilania młota wyburzeniowego lub łyżki skarpowej 

uchylnej, 

m) Szybkozłącze koparkowe hydrauliczne. 

 

5. Wymagania dodatkowe: 

a) Gwarancja na oferowaną koparko – ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy 

bez limitu motogodzin, 

b) Dostawa koparko – ładowarki w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 

c) Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem 

producenta co poświadczy stosownym oświadczeniem producenta, 

d) Dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko – 

ładowarkę, 

e) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko – ładowarki, 



f) Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko – ładowarki musi wynosić 

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

maksymalnie 14 dni od dnia jej rozpoczęcia, 

g) Oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz pakiet 

podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi 

operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych, 

h) Dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie 

budowy i obsługi koparko ładowarki, 

i) Wykonawca zaoferuje Zamawiającego dogodne formy finansowania koparko – ładowarki 

typu leasing/ kredyt/ pożyczka leasingowa. 
 

 

II.5) Główny kod PCV 

43260000-3  
Dodatkowe kody CPV 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
4
: 

Wartość bez VAT: [……………………]                Waluta: [……………………]     

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy 

Pzp: 

Tak  Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów
5
: 

Okres w miesiącach: …………. lub dniach: 10 

lub 

data rozpoczęcia: ………………. (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: …………………. (dd/mm/rrrr) 

II.9) Informację dodatkowe: 

……………………………………………………………………………………….. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagao z zakresu tego warunku. Informacje dodatkowe  

                                                           
4
 W przypadku części zamówienia,  szacunkową wartość zamówienia dla poszczególnych części  podać w załączniku (oddzielnie dla każdej 

części) 
5
 Zastosować tyle razy ile jest to potrzebne 



Informacje dodatkowe
6
: nie dotyczy 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) 

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 

posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 300.000,00 PLN brutto. W 

przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, 

Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs 

przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego 

dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie   

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  Nie  

Informacje dodatkowe:  

Nie dotyczy 

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Tak  Nie  

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
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 Należy uwzględnić m.in. czy zamawiający wymaga wpisania do rejestru zawodowego lub handlowego, czy udział w postępowaniu, 

którego przedmiotem są usługi, jest zastrzeżony dla wykonawców posiadających uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej. 



 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów selekcji 

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP 

 

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 Pzp 
(odpowiednio §10 ust. 2 pkt. 1 SIWZ), 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawione 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, 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeo 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, 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, 4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z 
opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) – według załącznika nr 7. 
Powyższe dokumenty (4.1-4.4) składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, winien złożyd oprócz Wykonawcy również tzw. „Inny 
Podmiot”/”podmiot trzeci”, na którego zasobach polega Wykonawca udostępniający 
zdolności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z § 9 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądad zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). W przypadku 
podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia 
składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, składa każdy podmiot składowy, 
tj.: - każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną, - każdy konsorcjant tworzący 
tzn. konsorcjum 5. Wykonawcy zagraniczni 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych 
od podmiotów krajowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) 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, b) nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. a powinien byd 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 
w pkt. 1) lit. b powinien byd wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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 pkt. 1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyd, 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. Przepis pkt. 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu 
złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócid 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. 6. Oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (ETAP II) - Wykonawca, w terminie 3 
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – 
(samodzielnie - tj. bez uprzedniego wezwania zamawiającego) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.24 ust. 11 ustawy Pzp. Oświadczenie 
wymagane jest od każdego Wykonawcy, a w przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia - od każdego podmiotu składowego, tj. : - od każdego wspólnika (przedsiębiorcy) tworzącego 
spółkę cywilną; - od każdego konsorcjanta tworzącego tzw. konsorcjum. Oświadczenie podpisuje, w 
szczególności: - każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną; - każdy konsorcjant tworzący 
konsorcjum. Wykonawca może złożyd wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  
 

  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIOU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 PKT 1 USTAWY PZP 

 

III.5.1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający żąda od Wykonawcy: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 
potwierdzającej wysokośd posiadanych środków finansowych lub zdolnośd kredytową wykonawcy (minimum 
300.000,00 PLN brutto), wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyd wymaganych przez Zamawiającego dokumentów 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, Zamawiający dopuszcza złożenie przez 
Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp – dokumentów, które w 
wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu. Powyższe dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w 
postępowaniu, winien złożyd oprócz Wykonawcy również inny podmiot, na którego zasobach w tym zakresie 
polega Wykonawca.  
 

III.5.2) W zakresie kryteriów selekcji: 

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

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

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIOU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.1 PKT 2 USTAWY PZP 

 



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

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

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3)-III.6) 

 

Każdy Wykonawca, który złoży ofertę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 1.Oferta 

podpisana i zgodna z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ (m.in. zamawiający oczekuje 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i 

podania przez Wykonawcę firm tych podwykonawców zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp); 2. 

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do 

podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Pisemne zobowiązanie tzw. podmiotów trzecich/innych podmiotów - jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik 

nr 5 do SIWZ . W sytuacji, o której mowa w art. 22a ust.2 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada w 

szczególności zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega, do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Dokumenty, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu, musi określać zakres dostępnych wykonawcy 

zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego  

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

 

IV.1) OPIS 

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony                             Przetarg Ograniczony         

Negocjacje z ogłoszeniem                          Dialog konkurencyjny        

Licytacja elektroniczna                              Partnerstwo innowacyjne    

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:       Tak  Nie  

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  Tak  Nie  

Należy podać informacje na temat udzielenia zaliczek:  

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

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 

Tak  Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: 



Tak  Nie  

Informacje dodatkowe
7
: ……………………………………………………………………………………………. 

IV.1.5 Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): 

Tak  Nie  

lub 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): 

Tak  Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Tak  Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców ………….. 

albo minimalna liczba wykonawców ……… lub maksymalna liczba wykonawców ………. 

Kryteria selekcji wykonawców: …………………………………………………………………………………… 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): 

Umowa ramowa będzie zawarta: z jednym wykonawcą  z kilkoma wykonawcami  

Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej 

Tak  Nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: …………………………………………… 

Informacje dodatkowe
8
: 

………………………………………………………………………………………... 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Tak  Nie  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów (jeżeli dotyczy):……………………………………………………………………………. 

Informacje dodatkowe: ……………………………………………………………………………………….. 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych: 

Tak  Nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

Tak  Nie  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

                                                           
7
 Należy uwzględnić informacje na temat formatu, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz technicznych warunków i specyfikacji 

połączenia dotyczących katalogu elektronicznego, jeżeli zamawiający dopuszcza lub wymaga złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych; możliwości pobrania informacji potrzebnych do sporządzenia ofert, ze 
złożonych katalogów elektronicznych. 
8
 Należy uwzględnić informacje o możliwości zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy 

wykonawcami, z którymi została zawarta umowa ramowa oraz jakie będą warunki, które mogą być przedmiotem ponownego poddania 
zamówienia procedurze konkurencyjnej i jakie będą kryteria wyboru wykonawcy; informację na temat możliwości dokonania przez 

zamawiającego wyboru odnośnie zawierania umowy ramowej bądź po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy 

wykonawcami, z którymi została zawarta umowa ramowa, warunki, na których będzie możliwe skorzystanie z jednej lub drugiej opcji. 



Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) 

Tak  Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: …………………………………… 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: ………………………….. 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Tak  Nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia: ………………………………………………………………………………….. 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: …………………………………………………………… 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): …………………………………………… 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń: …………………………………………………………………………………………………. 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: ………………………… 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja jednoetapowa   czas trwania: …………………………… 

Aukcja wieloetapowa  

Etap nr               czas trwania etapu 

……….               ………………….. 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępowań, zostaną zakwalifikowane do następnego etapu: 

Tak  Nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: ………………………………………………………………………. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert 

IV.2.2) Kryteria 

1. CENA 

2. OKRES GWARANCJI NA KOPARKO – ŁADOWARKĘ 

3. TERMIN DOSTAWY KOPARKO - ŁADOWARKI 

Znaczenie 

60 

10 

30 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  Nie  

 

IV.3) NEGOCJACJE ZOGŁOSZENIEM, DIALOG KONKURENCYJNY, PARTNERSTWO 

INNOWACYJNE (jeżeli dotyczy) 

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie oferty: ………………………………………………….. 



Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzania negocjacji: 

Tak  Nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Tak  Nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): ……………..………………. 

Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………………………………. 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: ……………………. 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: ……………….. 

Wstępny harmonogram postępowania: ………………………………………………………………………… 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Tak  Nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: ………………………………………………………… 

Informacje dodatkowe: …………………………………………………………………………………..…. 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Element opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty: ……………………………………………………………………………………………….. 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Tak  Nie  

Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………………………………. 

 

IV.4) LICYTACJA ELEKTRONICZNA (jeżeli dotyczy) 

 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: ………………………………. 

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

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

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych: ………………………………………………………………………….. 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

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

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja jednoetapowa   czas trwania: …………………………… 

Licytacja wieloetapowa  

Etap nr               czas trwania etapu 

……….               ………………….. 

……….               ………………….. 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 



Tak  Nie  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data:  ………………. (dd/mm/rrrr)                                  Godzina: …………… 

 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: ………………………………………………………………………… 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: …………………………………………………………… 

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

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: ……………………………………. 

Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………………………………….. 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

 

Przewiduje się istotnie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: 

Tak  Nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający dopuszcza zmianę 

postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie 

konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 2) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla 

Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, 3) zmiany miejsca dostawy, 4) zmiany w 

sposobie dokonywania płatności, rozliczania, 5) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta 

bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp., 6) uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, 

itp.), 7) zmiany stanu prawnego, 8) działania sił natury, zdarzeń losowych, 9) konieczności zmiany terminu 

końcowego wykonania przedmiotu umowy, ze względu na zaistnienie okoliczności, których nie można było 

tego przewidzieć w chwili podpisania umowy, 10) Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu 

udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 11) w przypadku zaistnienia 

okoliczności o których mowa w art. 144 ustawy Pzp, 12) zaistnienia okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub 

warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy, 2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 pkt 1-12- termin 

umowny może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak 

nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody. 3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 

usług, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie 

szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty 

wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. 4. Warunki dokonania zmian: 

1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności, 2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: - opisze zaistniałe 

okoliczności, - uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, - opisze wpływ zmian na termin 

wykonania umowy, lub/i inne zmieniane zapisy umowy. 3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy 

musi być wyrażony na piśmie. 

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępnienia informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): ……………………………… 



Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): …………………………………… 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data:  27.02.2020 (dd/mm/rrrr)                                  Godzina: 10:00 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Tak  Nie  

Wskazać powody: ………………………………………………………………………………………………… 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: język polski 

IV.6.3) Termin związania z ofertą 

Do …………………. (dd/mm/rrrr) 

lub 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia 

Tak  Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie lub część zamówienia, nie zostały mu przyznane 

Tak   Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: …………………………………………………………………………………… 

 


