
Zakup spycharki gąsienicowej EKO – TRANS Sp. z o.o. 13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie Nr ZP.2.2018

dotyczy: Zakup spycharki gąsienicowej

CPV – 43211000-5 

Działdowo, 2018-09-24
                                                                       Zatwierdzam:
                                                                       Jarosław Dwórznik 
                                                                       Prezes Zarządu 
                                                                       EKO – TRANS Sp. z o.o. 
                                                                       13-200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10

Specyfikacja niniejsza zawiera 18 stron

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 
oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Rozdz. I Informacje o Zamawiającym.
Pełna nazwa Zamawiającego:
Zamawiający: 
EKO – TRANS Sp. z o.o.
13 - 200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10
REGON: 281449015      NIP: 571-171-25-59 
e-mail: ekotrans13@wp.pl  URL: http://eko-trans.info.pl/ 
Numer telefonu:  23 697 78 86, faks: 23 697 78 86.

Rozdz.II Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  
z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2018 r.,  
poz.  1560 z  późn.  zm.),  zwanej  dalej  ustawą,  w  procedurze  właściwej  dla  zamówień  publicznych  o  wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Rozdz.III  Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

 Zakup i dostawa używanej spycharki gąsienicowej na składowisko odpadów w Zakrzewie, 13-200 Działdowo,
spełniającej warunki dopuszczenia do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Oferowany  przez  Wykonawcę  pojazd  powinien  być  w  pełni  sprawny  i  spełniać  wymagania  techniczne,
jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIZW.

 Spycharka gąsienicowa powinna posiadać katalog części zamiennych i instrukcję obsługi w języku polskim,

 Spycharka gąsienicowa nie może być starsza niż rok produkcji 2004,

 Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 5 do SIZW.

2. Forma finansowania zakupu przedmiotu zamówienia 

Zamawiający zamierza sfinansować przedmiot zamówienia ze środków własnych. 

Zamawiający  zastrzega sobie  prawo do sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu zamówienia  umowy na
koszt  własny w chwili  wydania  przedmiotu  zamówienia.  Jeżeli  ocena  stanu  technicznego  będzie  negatywna
Zamawiający nie odbierze przedmiotu zamówienia co będzie skutkowało odstąpieniem od umowy.

3. Wymagania stawiane wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia,

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustalonym
przedstawicielem Wykonawcy,
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d) Określenie  przez  Wykonawcę  telefonów  komórkowych  i  adresów  e  mailowych  oraz  innych  ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,

e) Zamawiający nie ponosi  odpowiedzialności  za szkody wyrządzone przez  Wykonawcę podczas wykonania
przedmiotu zamówienia. 

4. Gwarancja i reklamacje:

Minimalny termin gwarancji na całą spycharkę wynosi 6 miesięcy. Gwarancja jest cenowym kryterium oceny ofert ,

wykonawca  może  zaoferować tylko  okresy  gwarancji  wymienione  w  Rozdz.  XVIII,  zaproponowanie  innego

okresu gwarancji na dostarczoną spycharkę gąsienicową będzie skutkowało odrzuceniem oferty ponieważ jej

treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Gwarancja objęte są wszystkie

elementy spycharki, również te które podlegają naturalnemu zużyciu takie jak elementy gąsienic, rolki,  koła napinające

i prowadzące, przewody hydrauliczne itp. z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych i okresowych przeglądów, takich

jak wymiana oleju w silniku itp.

Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia publicznego,  
w tym między innymi odnoszący się do gwarancji i reklamacji, procedury odbioru zawarto we wzorze umowy, która
stanowi integralną część niniejszej SIWZ. 

5. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV)

43211000-5 Buldożery

43212000-2 Spycharki skośne

6. Rodzaj zamówienia : Dostawy

7. Rozwiązania równoważne

Tam,  gdzie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  został  wskazany znak  towarowy (marka),  producent,  dostawca,
patent,  pochodzenie,  źródło  lub  szczególny  proces,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczone  przez
konkretnego  Wykonawcę  lub  nastąpiło  wskazanie  norm,  europejskich  ocen  technicznych,  wspólnych  specyfikacji
technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań
„równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów  technicznych  (wytrzymałość,  trwałość,  dane  techniczne,  dane  hydrauliczne,  charakterystyki

liniowe, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych,

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów
znaków bezpieczeństwa,  deklaracji  zgodności  lub  aprobaty technicznej  lub  certyfikatu  zgodności  z  Polską  Normą
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przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą
tą normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
Ilekroć w dokumentacji, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy
europejskie  lub  normy innych  państw członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  lub  inne  normy lub
dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  zobowiązany  jest  załączyć  do  oferty  „WYKAZ
MATERIAŁÓW  I  URZĄDZEŃ  RÓWNOWAŻNYCH”  i  stosowane  dokumenty  potwierdzające,  że  zaoferowane
materiały/urządzenia/wyroby  zapewniają  uzyskanie  parametrów  technicznych  nie  gorszych  niż  założonych  w
dokumentacji technicznej.
Przez  dokumentację  potwierdzającą  dotyczącą  minimalnych  wymagań  parametrów  jakościowych,  Zamawiający
rozumie wymagania towarów zawarte w ogólne dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Uwaga:  W  przypadku  zaoferowania  materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających  minimalnych  parametrów
jakościowych,  określonych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  oferta  takiego  Wykonawcy  zostanie  odrzucona  na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „Ustawy Pzp”, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.

Rozdz.IV Opis części zamówienia. Oferty wariantowe.

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Oferty częściowe, jako sprzeczne (nie odpowiadająca ) z treścią SIWZ zostaną odrzucone.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdz.V        Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

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

Rozdz.VI Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

Rozdz.VII Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnym do 14 dni od momentu podpisania umowy.

Rozdz.VIII Podstawy  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  warunki  udziału  w
postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu;

2.     Podstawy wykluczenia: 

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  wykluczy  także  Wykonawcę/ów  w  następujących
przypadkach – wybierane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne przewidziane w art. 24 ust. 5
ustawy.
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Rozdz. IX Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.

1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu i 
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  1,  Wykonawca  składa  w  formie  Oświadczenia  własnego.  Wzór
Oświadczenia  własnego  Zamawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej www.eko-trans.info.pl jako
Załącznik Nr 2 do SIWZ.  Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 , wykonawca również składa w formie
Oświadczenia własnego, którego wzór stanowi Załącznik Nr  3 do SIWZ.

3. Oświadczenie  własne musi  potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia  i  musi  być  podpisane  przez  osoby upoważnione  do  reprezentowania  Wykonawcy.  W przypadku
Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia  oraz  spełniania,  w zakresie  w jakim inny podmiot  wykazuje  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca składa także Oświadczenie własne dotyczące tych podmiotów – podpisan/e
przez osoby upoważnione do reprezentowania innego podmiotu. 

4. W przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,  Oświadczenie  własne  składa  każdy  z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz w zakresie w
jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie własne
każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,  podpisuje  osoba/y,  upoważnione  do
reprezentowania każdego z tych Wykonawców. 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub
braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  oraz,  w  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
Wzór Oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

6. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast
dokumentów, o których mowa:
7.1 w ust. 9 pkt od 1 do 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już 
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aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

8. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w
przepisach rozporządzenia 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),
zwanym dalej „rozporządzeniem ws dokumentów”.

9. Oświadczenia  i  dokumenty,  wskazane  w  niniejszym  rozdziale  powinny  być  złożone  w  oryginale  lub  kopii
potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem.  Żadne  dokumenty  wchodzące  w  skład  oferty,  w  tym  również  
te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi. 

Rozdz. X Informacja na temat podwykonawców.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.  Wykonawca,  który  zamierza  wykonywać  zamówienie  przy  udziale  podwykonawcy,  musi  wyraźnie  w  ofercie
wskazać,  jaką  część  (zakres  zamówienia)  wykonywać  będzie  w  jego  imieniu  podwykonawca  oraz  podać  firmę
podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 2 do
SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy
wpisać  w  formularzu  „nie  dotyczy”  lub  inne  podobne  sformułowanie.  Jeżeli  Wykonawca  zostawi  ten  punkt
niewypełniony (puste pole),  Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane własnymi siłami tj.  bez udziału
podwykonawców.

3.  Zamawiający żąda,  aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,  podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
wykonanie  zamówienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

4.Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za
należyte wykonanie tego zamówienia.  

Rozdz. XI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1481),  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  2013 r.  poz.  1422,  z  2015 r.  poz.  1844 oraz  z 2016 r.  poz.  147) z  zastrzeżeniem
postanowień ust. 2.

Korespondencja pisemna: EKO – TRANS Sp. z o.o.
13 - 200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30                                    
Faks do korespondencji: 23 697 78 86
E-mail do korespondencji: ekotrans13@wp.pl

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego.
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3. W  przypadku  wezwania  przez  Zamawiającego  do  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  oświadczeń,
dokumentów  lub  pełnomocnictw,  w  trybie  art.  26  ust.  2  lub  ust.  3  ustawy,  oświadczenia,  dokumenty  lub
pełnomocnictwa  należy  przedłożyć  (złożyć/uzupełnić/poprawić)  w  formie  wskazanej  przez  Zamawiającego  w
wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosowanych przepisów.

4. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

5. Niezwłocznie  po  otwarciu  złożonych  ofert,  Zamawiający  zamieści  na  swojej  stronie  internetowej  www.eko-
trans.info.pl w zakładce aktualności) informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach;

d) Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na
stronie internetowej pod następującym adresem: www.eko-trans.info.pl (w zakładce aktualności)

e) Zamawiający  nie  odpowiada  za  wyjaśnienia  udzielane  Wykonawcom  przez  inne  osoby  i  instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

Rozdz. XII Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2. Składane przez Wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

„Zapytanie  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  dotyczących  zadania  pod  nazwą:  Zakup
spycharki gąsienicowej”.

3.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień,  jednakże  nie  później  niż  na  2  dni  przed  upływem  terminu
składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę
treści  SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej  pod adresem:  www.eko-trans.info.pl (w zakładce
aktualności).

5. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

6. Treść  niniejszej  SIWZ  zamieszczona  jest  na  stronie  internetowej,  pod  następującym  adresem:  www.eko-
trans.info.pl (w zakładce aktualności). Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania,
co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie pod wskazanym wyżej adresem internetowym. 

Rozdz. XIII Termin związania z ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres  30 dni.

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

3.  Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.
4.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że
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Zamawiający  może  tylko  raz, co  najmniej  3  dni  przed  upływem terminu  związania  ofertą, może  zwrócić  się  do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdz. XIV Wadium.

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 
7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -kredytowej,  z  tym  że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 1089, 1475 i 2201) z późn. zm.).

3. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej
formie niż w pieniądzu. 

4.  W  przypadku  składania  przez  Wykonawcę  wadium  w  formie  gwarancji,  gwarancja  musi  być  gwarancją
nieodwołalną,  bezwarunkową i  płatną w ciągu  14 dni  na pierwsze  pisemne żądanie Zamawiającego,  musi  być
wykonalna  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  sporządzona  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i  winna
zawierać następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) kwotę gwarancji, 
4) termin ważności gwarancji, 
5)  zobowiązanie  gwaranta  do:  „zapłacenia  kwoty  gwarancji  w  ciągu  14  dni  na  pierwsze  pisemne  żądanie

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
c)  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po  stronie  tego

Wykonawcy”; lub 
d)  zgodnie  z  art.  46.  ust.  4a  ustawy  P.Z.P.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  

z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art.  25 ust.  1,  oświadczenia,  o  którym mowa w art.  25a ust.  1,  pełnomocnictw lub nie wyraził  zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PEKAO SA. w 
Działdowie pl. Mickiewicza 2/3 
56 1240 5338 1111 0010 4837 4793

6. Wykonawca zobowiązany jest  wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.  Za skuteczne wniesienie
wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znalazło się na rachunku Zamawiającego do upływu terminu
składania ofert. 

7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć oryginał potwierdzający wniesienie
wadium  w  odrębnej  kopercie  w  sekretariacie  EKO  –  TRANS  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  61/10,  13-200
Działdowo, najpóźniej w terminie składania ofert. 

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy P.Z.P.
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9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
2)  zawarcie  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn  leżących  po  stronie

Wykonawcy, lub
3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
4)  Zamawiający  zatrzymuje  wadium wraz z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca w odpowiedzi  na wezwanie,  o

którym mowa  w art.  26  ust.  3  i  3a,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub
dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87  ust.  2  pkt  3,  co  spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę  jako
najkorzystniejszej. 

Rozdz. XV Opis sposobu przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu , stanowiącego załącznik nr 1
do SIZW. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  lub równoważnego środka,  spełniającego wymagania  dla  tego
rodzaju podpisu).

1.2 Oświadczenia  Wykonawcy  składane  na  potwierdzenie  braku  podstaw  wykluczenia  składane  są  w
oryginale.

1.3 Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt. 1.1., składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1.4 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich
dotyczą.

1.5 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

1.6 Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca
się,  aby  wszystkie  strony  były  ze  sobą  połączone  w  sposób  uniemożliwiający  ich  samoczynną
dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.)

Do oferty należy dołączyć  :

2.1 Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2, nr 3 do SIZW (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp.).

2.2 Oświadczenie,  że  Wykonawca  zapoznał  się  z  warunkami  zamówienia  i  z  załączonymi  załącznikami,  w  tym
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 5 do SIWZ)  i  wzorem umowy (załącznik nr 6 do
SIWZ) oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do
SIWZ. 

2.3 Pełnomocnictwo  ustanowione  do  reprezentowania  Wykonawcy/ów  ubiegającego/cych  się  o  udzielenie
zamówienia publicznego.  Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem notarialnie 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.1 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIZW.
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4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.1. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws dokumentów Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski  wskazanych przez  Wykonawcę i  pobranych  samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów.

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

4.3  Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

4.4 Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5 Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem
oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
4. 6 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.  Zaleca  się,  aby  zapisane  strony  oferty  wraz  z  dołączonymi  do  niej  dokumentami  i  oświadczeniami  były
ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.  W przypadku, gdy
jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
6. Oferta  wraz  z  pozostałymi  dokumentami,  oświadczeniami musi  być  złożona w kopercie  trwale zaklejonej  oraz
opisanej w następujący sposób :   

Oferta  -  dot.:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Numer  sprawy:  ZP.271.1.2018. 
„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeleń, Gmina Lidzbark” 
nie otwierać przed  11.09.2017 r. godz.1200.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu,  przed upływem terminu do składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej
w pkt 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami : „Zmiana” lub „Wycofanie”. Zamawiający zwróci
Wykonawcy  jego  ofertę,  bezpośrednio  do  rąk  osoby  upoważnionej  przez  Wykonawcę  –  za  pokwitowaniem
odbioru.

8.  Złożona  oferta  wraz  z  załącznikami  będzie  jawna,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  co  do  których  Wykonawca
składając  ofertę  zastrzegł  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8.1 W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419
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ze zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

8.2 Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty,
opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

8.3  Po  otwarciu  złożonych  ofert  Wykonawca,  który  będzie  chciał  skorzystać  z  jawności  dokumentacji  z
postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

UWAGA: Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.  
W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jako oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy  
i nie będzie brana pod uwagę w przetargu. 

9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

Rozdz. XVI Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

1. Miejsce składania ofert EKO – TRANS Sp. z o.o.
13 - 200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10 sekretariat -  pokój nr 9

Sekretariat przyjmuje oferty:
 złożone bezpośrednio w Sekretariacie  - pokój nr 9

Czas urzędowania Sekretariatu
w dni robocze w godzinach:  poniedziałek -piątek 7.30-15.30.
lub

 przesłane drogą pocztową.

2. Termin złożenia oferty:     do dnia 02.10.2018 r. do godziny 10:30
    Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu w sposób podany w ust. 1.

3. Otwarcie ofert: nastąpi w sala konferencyjna, pok. nr 1.
w siedzibie EKO – TRANS Sp. z o.o.
13 - 200 Działdowo ul. Przemysłowa 61/10
 w dniu 02.10.2018 r. o godzinie 10:45

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
5. Otwarcia ofert dokona powołana w tym celu komisja przetargowa.
6.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia.
7. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.
8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w  ust. 9,
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przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rozdz. XVII Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut obcych.

1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, określi cenę oferty w PLN w Formularzu oferty, którego wzór
stanowi  Załącznik  Nr  1 do  SIWZ,  na  podstawie  formularza   ofertowego  sporządzonego  przez  Wykonawcę. Do
kalkulacji ceny należy przeanalizować wszystkie dokumenty dołączone do SIWZ. 

2. Cena oferty należy podać w następujący sposób: podać cenę netto i cenę brutto w tym należny podatek VAT. Stawka
podatku VAT wynosi 23%. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające  z  opisu  zamówienia  –  cena  ryczałtowa.  Cena  ta  będzie  stała  i  nie  może  się  zmienić,  za  wyjątkiem
przypadków opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.  

3. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca składając ofertę,  informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)  towaru lub usługi,  których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

5.  Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  prowadzenia  rozliczeń  w  walutach  obcych.  Rozliczenia  między
Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

6.  Cena  oferty  powinna  być  wyrażona  w  złotych  polskich  z  dokładnością  do  1  grosza,  to  znaczy  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.  Zamawiający  poprawi  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  oczywiste  omyłki  rachunkowe  
w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

8.  Zamawiający  informuje,  że  nie  przewiduje  możliwości  udzielenia  Wykonawcy  zaliczek  na  poczet  wykonania
zamówienia.

Rozdz. XVIII Kryteria oceny ofert.

1. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu,  określone  przez
Zamawiającego w SIWZ.

2. Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  będzie  kierował  się  niżej  opisanymi
kryteriami:

Lp. Kryterium Waga

1 Cena netto oferty 60 pkt

2 Okres gwarancji 40 pkt
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3. Przy  ocenie  ofert  wartość  wagowa  wyrażona  w  procentach  będzie  wyrażona  w  punktach  
(1% = 1 pkt).

4. Oferty  będą  oceniane  w odniesieniu  do  najkorzystniejszych  warunków przedstawionych przez  Wykonawców  
w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru:

a)   Kryterium 1. Cena netto oferty 

          Cn

                     i Pc  = ––––   *  60              
          Cb

gdzie:

  iPc- ilość punktów w kryterium „cena ofertowa”
Cn - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert;
Cb - cena oferty badanej (przeliczanej);
60 – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażona w punktach – 60 pkt

Uwaga nr 1 :  jeżeli  złożono ofertę,  której  wybór  prowadziłby do  powstania  u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 2 :  przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku
według  zasady,  że  trzecia  cyfra  po  przecinku  od  5  w  górę  powoduje  zaokrąglenie  drugiej  cyfry  po
przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie
ulega zmianie.

b)    Kryterium OKRES GWARANCJI – znaczenie 40 pkt

W związku z ustalonym kryterium Wykonawca może zaoferować wyłącznie niżej wymienione okresy gwarancji.
Zaoferowanie innego okresu gwarancji na dostarczoną spycharkę gąsienicową będzie skutkowało odrzuceniem
oferty ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po dacie odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy zamówienia.
Okresy gwarancji podlegają następującej punktacji: 

- 6 miesięcy gwarancji na zakupioną spycharkę  - 10 pkt. 
- 8 miesięcy gwarancji na zakupioną spycharkę - 15 pkt. 
- 10 miesięcy gwarancji na zakupioną spycharkę - 20 pkt. 
- 12 miesięcy gwarancji na zakupioną spycharkę - 25 pkt. 
- 14 miesięcy gwarancji na zakupioną spycharkę - 30 pkt. 
- 16 miesięcy gwarancji na zakupioną spycharkę - 35 pkt. 
- 18 miesięcy gwarancji na zakupioną spycharkę - 40 pkt. 

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów
wyliczoną w następujący sposób:

KIP = iPc + iGg 

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:
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KIP – Końcowa Ilość Punktów 
iPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena ofertowa
iGg – ilość punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji

  
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert

otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, natomiast jeżeli cena tych ofert będzie
taka sama, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie
określonym  przez  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  Wykonawcy  składając  oferty  dodatkowe  nie  mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (zgodnie z art. 91 ust. 4 i 6 ustawy Pzp).

6. W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie
Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta
zostanie  odrzucona,  Zamawiający  dokona  ponownej  oceny  ofert  wraz  z  przeliczeniem  punktacji  w  ramach
kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do
złożenia stosownych dokumentów.

Rozdz. XIX Informacja  o  formalnościach  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Z  Wykonawcą,  którego  oferta  będzie  uznana  za  najkorzystniejszą  zostanie  zawarta  umowa  na  warunkach
określonych we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 

2. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
3.  Wykonawcy ubiegający się  wspólnie  o udzielenie  zamówienia publicznego – umowy o współpracy podmiotów

działających wspólnie.
4.  W  przypadku,  gdy  umowę  podpisuje  inna  osoba,  niż  wskazana  w  dokumentach  rejestrowych  należy  złożyć

pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę
upoważnioną, zgodnie z wpisem odpowiedniego rejestru.

5. Przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego) Wykonawca jest zobowiązany
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale XVIII niniejszej SIWZ. Jeżeli
okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

Rozdz. XX Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
3.  Podczas  otwarcia  kopert  z  ofertami,  Zamawiający  poda  imię  i  nazwisko,  nazwę  (firma)  oraz  adres  (siedzibę)
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i szybkości reakcji serwisu, warunków płatności.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie  internetowej  www.eko-trans.info.pl (w zakładce
aktualności) informacje dotyczące:

a) Kwoty jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c) Ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności,

d) Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5
ustawy,  oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności  do tej  samej grupy kapitałowej,  o której
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mowa w art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy.  Wraz  ze  złożeniem oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić
dowody,  że powiązania  z  innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

5. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.)
6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Pzp lub nieodpowiadającą treści SIWZ,
podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach w których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia
oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
9.  W  przypadku,  gdy  złożona  zostanie  mniej  niż  jedna  oferta  niepodlegająca  odrzuceniu,  przetarg  zostanie
unieważniony.
10.  Zamawiający przyzna zamówienie  Wykonawcy,  który złoży ofertę  niepodlegającą  odrzuceniu  i  która  zostanie
uznana  za  najkorzystniejszą  (uzyska  największą  ilość  punktów  przyznanych  według  kryteriów  wyborów  ofert
określonych w niniejszej SIWZ).
11. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli
oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej pod adresem: www.  eko-trans.info.pl (w zakładce aktualności).
11.1  W przypadku  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  zawiadomienie  o  wyniku  przetargu  przesyłane  do
Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

Rozdz. XXI Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie

służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie

niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny (netto) podanej w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik
nr 1 do S.I.W.Z. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -kredytowej,  z  tym  że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 1089, 1475 i 2201) z późn. zm.).

4.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaci  przelewem  na  następujący  rachunek  bankowy
Zamawiającego: 

Bank PEKAO SA. w Działdowie 56 1240 5338 1111 0010 4837 4793 
5. Jeżeli zabezpieczenie Wykonawca wniesie w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci  zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN. 
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na

poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
8.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  składane  w  formie  gwarancji  powinno  spełniać  następujące
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wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne
żądanie  Zamawiającego,  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  musi  być  wykonalne  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. 

9.  Z  dokumentu  stwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  w  formie  innej  niż  w  pieniądzu  musi  wynikać,  że
zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn.
„Zakup spycharki gąsienicowej”
10. Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta została  wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3
Ustawy P.Z.P. 

11.  Do zmiany formy zabezpieczenia należytego  wykonania Umowy w trakcie jego realizacji  stosuje się  art.  149
Ustawy P.Z.P. 

12. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy na następujących zasadach:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia, co musi zostać potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym.
b) 30% kwoty zabezpieczenia zostaje zwolniona w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady z tym, że 
jeżeli odbiór związany z wygaśnięciem gwarancji wykaże wady, zabezpieczenie zostanie zwolnione po ich usunięciu.

Rozdz. XXII Istotne postanowienia umowy i warunki dokonania zmiany zawartej umowy.

1. Istotne postanowienia umowy zawiera stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie
jeśli  wynikać to będzie z  okoliczności  o charakterze obiektywnym, których  nie można było przewidzieć w chwili
składania oferty, takich jak w szczególności:
a) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia;
b) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły
wyższej  rozumiane  jest  jako  wszelkie  nadzwyczajne  zdarzenia  o  charakterze  zewnętrznym,  niemożliwe  do
przewidzenia,  takie jak katastrofy,  pożary, powodzie,  wybuchy, ataki  terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki,  z
wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne;
c)  przedłużającej  się  niezależnej  od  Wykonawcy  procedury  udzielenia  niniejszego  zamówienia  np.  w  związku  z
ewentualnym odwołaniem.
3. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki
podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone, bądź
zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez
podatku VAT) jest niezmienne.
4. Inne zmiany w zakresie przewidzianym we wzorze umowy/istotnych postanowieniach umowy.
5. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.
 
Rozdz. XXIII Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia.

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu  VI
ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179-198 ustawy Pzp.)

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIZW, przysługują również organizacjom wpisanym
na  listę  organizacji  uprawnionych  do  wnoszenia  środków  ochrony  prawnej,  prowadzoną  przez  Prezesa  Urzędu
Zamówień Publicznych.
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4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności  Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się: w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.

5.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  przepisami  ustawy  czynności  Zamawiającego  podjętej  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na
podstawie ustawy.

5.1.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynności  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której  zarzuca  się
niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci  papierowej albo w postaci  elektronicznej,
opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5.3. odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli: 

a) nie zawiera braków formalnych:

b)  uiszczono wpis  (wpis  uiszcza  się  najpóźniej  do  dnia  upływu  terminu do  wniesienia  odwołania,  a  dowód  jego
uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1.  W postepowaniu toczącym się wskutek  wniesienia skargi  stosuje  się  odpowiednio przepisy ustawy z dnia  17
listopada 1964 r.  – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,  jeżeli  przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  Jeżeli
koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za dzień wolny od pracy lub na sobotę,
termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkana Zamawiającego za pośrednictwem
Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jej równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także
przystąpić  do  toczącego  się  postępowania.  Do  czynności  podejmowanych  przez  Prezesa  Urzędu  stosuje  się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie
zaskarżonego orzeczenia,  przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,  wskazanie dowodów a także wniosek o
uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub części.

6.5.  W  postępowaniu  toczącym  się  na  skutek  wniesienia  skargi  nie  można  rozszerzyć  żądania  odwołania  ani
występować z nowymi żądaniami.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej
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z przepisami ustawy czynności  podjętej  przez  niego lub zaniechaniu czynności,  do której  jest  on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

Rozdz. XXIV Postanowienia końcowe.

1. Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty  i  informacje  składane  
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu postępowania.

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 

3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci  papierowej,  jeżeli  z  przyczyn technicznych
znacząco utrudnione  jest  udostępnienie  tych  dokumentów przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej,  w
szczególności  z  uwagi  na  ilość  żądanych  do  udostępnienia  dokumentów,  Zamawiający  informuje  o  tym
wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

6. Bez  zgody  Zamawiającego  wnioskodawca  w  trakcie  wglądu  do  protokołu  lub  załączników,  
w  miejscu  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  nie  może  samodzielnie  kopiować  lub  utrwalać  za  pomocą
urządzeń  lub  środków  technicznych  służących  do  utrwalania  obrazu  treści  złożonych  ofert  lub  wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

7. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one
być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.

8. Zamawiający  nie  określa  w  SIWZ  dodatkowych  wymogów  dotyczących  zachowania  poufnego  charakteru
informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające z bezwględnie obowiązujących
przepisów prawnych.

9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. 
Wykaz Załączników do SIWZ:
Załącznik Nr 1  -  Formularz oferty,
Załącznik Nr 2  -  Oświadczenie własne z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie własne z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej,
Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy

Sporządził: J. Grześ
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