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ZAMOWIENIE SEKTOROWE 


w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n .: 

"Dostawa fabrycznie nowej koparko-tadowarki" 

Znak sprawy: 1/GZKID117 

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA 

1. WARUNKIOGOLNE 

1. 	 Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (zwana tez dalej "SIWZ") okresla wymagania i tryb 
oceny ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Oostawa fabrycznie nowej koparko-Iadowarki". 

2, 	 Wykonawca powinien zapoznae si~ ze wszystkimi informacjami zawartymi w specyfikacji, w celu 
prawidlowego przygotowania oferty. 

3. 	 W kwestiach nie omowionych w niniejszej specyfikacji zastosowanie majq przepisy Regulaminu Udzielania 
Zamowieri Sektorowych w Gminnym Zakladzie Komunalnym w Sochocinie Sp. z 0.0. zatwierdzonego 
Zarzqdzeniem nr 2/2017 Zarzqdu Spolki, z dnia 10 kwietnia 2017 r. (zwanego dalej Regulaminem) oraz 
Kodeksu Cywilnego. W niniejszym post~powaniu nie stosuje si~ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Prawo 
zamowieri publicznych. Oz , U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z p6Zn. zm,). Regulamin dost~pny jest pod 
adresem: www ~aklad.sor.hocin.pl. 

4, 	 W uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofert zamawiajqcy moze zmodyfikowae trese 
dokumentow skladajqcych si~ na SIWZ. 

5. 	 0 kazdej zmianie tresci dokumentow skladajqcych si~ na SIWZ, zamawiajqcy zawiadomi niezwlocznie 
kazdego z uczestnikow post~powania przetargowego. 

6. 	 W przypadku, gdy zmiana powodowae b~dzie koniecznose modyfikacji ofert, zamawiajqcy moze przedluzye 
termin skladania ofert. 

7, 	 Wykonawca moze przekazywac zamawiajqcemu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje: 
pisemnie: Gminny Zaklad Komunalny w Sochocinie Sp. z 0.0., 09-110 Sochocin, ul. Zeromskiego 21 
drogq elektronicznq na adres: Q!ksocilocinJi)onet.r>[ 

8. 	 W korespondencji kierowanej do zamawiajqcego nalezy poslugiwae si~ znakiem sprawy: 1/GZKfO/17 
9. 	 Oswiadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocq poczty elektronicznej uwaza si~ za zlozone w 

terminie, jezeli ich trese dotarla przed uplywem terminu i zostanie niezwlocznie potwierdzona na pismie przez 
przekazujqcego. 

10. Informacje uwaza si~ za wniesione z chwilq, gdy dotarly one do zamawiajqcego w taki sposob, ze mogl on 
zapoznae si~ z ich tresciq. Za chwil~ t~ uwaza si~ dni i godziny pracy zamawiajqcego, tj.: od poniedzialku do 
piqtku godz. 800 

- 1500 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). 
11. Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialnosci za skutki braku zachowania przez wykonawcow powyzszego 

wymogu. 
12, Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowieri uzupelniajqcych. 
13. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych ani ofert cz~sciowych, nie przewiduje tez 

przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
14, Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie 20.06.1997r. Prawo 0 

Ruchu Orogowym (Oz.U, z 2017r., poz.178) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 
15. Oznaczenie przedmiotu zamowienia wg CPV: 

43.26,00.00-3 - Koparki, czerparki i ladowarki, maszyny gornicze 

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

1. 	 Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej koparko-Iadowarki oraz jednodniowe przeszkolenie w 
zakresie obslugi na terenie Zamawiajqcego dla 2 operatorow. 

2. 	 Wymagana jest gwarancja na okres minimum 36 miesi~cy lub 2000 motogodzin, zgodnie z zapisami Istotnych 
postanowieri umowy, ktore zawiera zalacznik nr 6 do SIWZ. 

3. 	 Opis przedmiotu zamowienia zawiera zalacznik nr 7 do SIWZ. 
4. 	 W przypadku, gdy w zamawiajqcy dokonal w opisu przedmiotu zamowtenta poprzez wskazanie 

przykladowych znakow towarowych, patentow lub pochodzenia lub wskazal jakikolwiek sprz~t, urzqdzenie lub 
inne poprzez podanie nazwy producenta lub winny sposob, ktory moglby wskazywac na konkretnego 
producenta i w ten sposob moglby utrudniac uczciwq konkurencj~, dopuszcza si~ dla tego sprz~tu, urzqdzeri 
lub innych mozliwosc zastosowari rownowaznych tzn., przy zachowaniu tych samych norm i nie gorszych 
parametrow technicznych i jakosciowych jakie wystqpily w opisie przedmiotu zamowienia. Wszystkie 
wskazane w Opisie przedmiotu zam6wienia parametry stanowiq parametry minimalne. Zamawiajqcy 
dopuszcza mozliwosc skladania ofert zawierajqcych rozwiqzania r6wnowazne 0 parametrach technicznych i 
jakosciowych nie gorszych niz wskazane w tresci dokument6w skladajqcych si~ na opis przedmiotu 
zam6wienia. Ofertq r6wnowaznq jest wi~c asortyment 0 takich samych lub lepszych parametrach 
technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spelniajqcy mini maine parametry okreslone przez 
zamawiajqcego. Wykonawca, kt6ry powoluje si~ na rozwiqzania r6wnowazne opisywanym przez 
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zamawiajqcego, jest obowiqzany wykazae, ze okreslona przez niego technologia, zaoferowane produkty, czy 
materialy spelniajq wymagania okreslone przez zamawiajqcego. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

1. 	 Termin reaJizacji zamowienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

4. WARUNKI UDZIAt.U W POSTEPOWANIU 

1. 	 0 udzielenie zamowienia mogq ubiegae si~ wykonawcy, ktorzy: 
A) spelniajq warunki okreslone w § 5 ust. 3 Regulaminu: 

1. kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowei. 0 ile wynika to z 
odrebnych przepisow: 

zamawiajqcy nie stawia wymagan w zakresie spelnienia tego warunku . 
2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

zamawiajqcy nie stawia wymagan w zakresie spelnienia tego warunku. 
3.zdolnosci techniczne j lub zawodowej : 

zamawiajqcy uzna, ze wykonawca spelnil ww. warunek, jezeli wykaze, ze nalezycie wykonal w 
okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert , a jezeli okres prowadzenia 
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy koparki, 0 wartosci co najmniej 
330.000,00 zl brutto kazda. Nalezy zalqczye dowody potwierdzajqce , ze te dostawy zostaly 
wykonane nalezycie. 

8) nie podlegajq wykluczeniu na podstawie, §5 ust.2 Regulaminu , tj. z post~powania wyklucza si~: 
1) wykonawc~ , ktory nie wykazal spelniania warunkow udzialu w post~powaniu lub nie wykazal braku 

podstaw wykluczenia; 
2) Wykonawc~ b~dqcego osobq fizycznq, ktorego prawomocnie skazano za przest~pstwo: 

a) 	 0 ktorym mowa w: art . 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a , art. 
258 lub art . 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Oz.U. Nr 88, poz. 553, z 
pozn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. 0 sporcie (Oz. U. z 2016 r. poz. 
176), 

b) 	 0 charakterze terrorystycznym, 0 ktorym mowa wart. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) 0 ktorym mowa wart. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 0 skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. poz. 769) 

3) 	 Wykonawc~, jezeli urz~dujqcego czlonka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspolnika 
spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest~pstwo , 0 ktorym mowa w pkt 2; 

4) 	 Wykonawc~, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzj~ administracyjnq 
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, 
chyba ze wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia 
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiqzqce porozumienie w sprawie 
splaty tych naleznosci; 

5) 	 Wykonawc~, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub razqcego niedbalstwa wprowadzil 
zamawiajqcego w blqd przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu . spelnia warunki 
udzialu w post~powaniu lub kryteria selekcji, lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawie wymaganych dokumentow; 

6) 	 Wykonawc~ , ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzajqce w 
blqd zamawiajqcego, mogqce miee istotny wplyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajqcego w 
post~powaniu 0 udzielenie zamowienia; 

7) 	 Wykonawc~ , ktory bezprawnie wplywal lub probowal wplynqe na czynnosci zamawiajqcego lub 
pozyskae informacje poufne, mogqce dae mu przewag~ w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia; 

8) 	 Wykonawc~. ktory bral udzial w przygotowaniu post~powania 0 udzielenie zamowienia lub ktorego 
pracownik . a takze osoba wykonujqca prac~ na podstawie umowy zlecenia. 0 dzielo . agencyjnej lub 
innej umowy 0 swiadczenie uslug, bral udzial w przygotowaniu takiego post~powania. chyba ze 
spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze bye wyeliminowane winny sposob niz przez 
wykluczenie wykonawcy z udzialu w post~powaniu; 

9) 	 Wykonawc~, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie majqce na celu zaklocenie konkurencji 
mi~dzy wykonawcami w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia, co zamawiajqcy jest w stanie 
wykazae za pomocq stosownych srodkow dowodowych; 

10) Wykonawc~ b~dqcego podmiotem zbiorowym , wobec ktorego sqd orzekl zakaz ubiegania si~ 0 

zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. 0 odpowiedzialnosci 
podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq kary (Oz .U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437); 

11) Wykonawc~, wobec ktorego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si~ 0 

zamowienia publiczne ; 
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12) Wykonawcow, ktorzy nalezqc do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow (Oz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), zlozyli odr~bne 
oferty, oferty cz~sciowe lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu, chyba ze wykazq, ze 
istniejqce mi~dzy nimi powiqzania nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w post~powaniu 
udzielenie zamowienia. 

13) Wykonawc~ w stosunku do ktorego otwarto likwidacj~, w zatwierdzonym przez sqd ukladzie w 
post~powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj~ jego 
majqtku lub sqd zarzqdzillikwidacj~ jego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
- Prawo restrukturyzacyjne (Oz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513. 1830 i 1844) lub ktorego upadlosc 
ogloszono, z wyjqtkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlosci zawarl uklad zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidacj~ majqtku upadlego, chyba ze sqd zarzqdzil likwidacj~ jego majqtku w trybie art. 366 us!. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe (Oz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 
1844); 

2. 	 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post~powaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamowienia, lub jego cz~sci, polegac na zdolnosciach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawn ego lqczqcych go z nimi stosunkow. 
wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodni6 zamawiajqcemu, ze realizujqc zam6wienie 
b~dzie dysponowal niezb~dnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg61nosci przedstawiajqc pisemne 
zobowiqzanie (oryginal) tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezb~dnych zasob6w na 
potrzeby realizacji zam6wienia. Z zobowiqzania tego powinna jednoznacznie wynikac wola udzielenia 
wykonawcy odpowiedniego zasobu - wskazywac jego rodzaj, czas udzielenia (na caly okres realizacji 
zam6wienia oraz okres gwarancji i r~kojmi), jakiego zam6wienia dotyczy i inne istotne okolicznosci 
oraz spos6b udost~pnienia. 

3. 	 Zamawiajqcy oceni, czy udost~pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe, 
pozwalajq na wykazanie przez wykonawc~ spelnienia warunk6w udzialu w post~powaniu oraz zbada, czy nie 
zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z post~powania 0 udzielenie zamowienia, 0 ktorych 
mowa w §5 us!. 2 Regulaminu. 

4. 	 Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktorego zdolnosciach polega wykonawca, nie 
potwierdzajq spelnienia przez wykonawc~ warunkow udzialu w post~powaniu lub zachodzq wobec tych 
podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajqcy zazqda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez 
Zamawiajqcego: 
1) zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiqzal si~ do osobistego wykonania odpowiedniej CZ~SCI zam6wienia, jezeli wykaze zdolnosci 

techniczne lub zawodowe, 0 ktorych mowa w Rozdziale 4 pk!. 1.A.3 SIWZ. 
5. W celu oceny, czy wykonawca polegajqc a zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach 

okreslonych w §6 Regulaminu, b~dzie dysponowal niezb~dnymi zasobami w stopniu umozliwiajqcym nalezyte 
wykonanie zamowienia oraz oceny, czy stosunek lqczqcy wykonawc~ z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dost~p do ich zasobow, zamawiajqcy zqda dokumentow, ktore okreslajq w szczegolnosci: 
1) zakres dost~pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu; 
2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc~, przy wykonywaniu zamowienia; 
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia; 
4) czy podmiot. na zdolnosci, ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w 

post~powaniu dotyczqcych doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych wskazane 
zdolnosci dotyczq. 

Ponadto w przypadku polegania przez wykonawce przy spelnianiu warunku zdolnosci technicznej lub 
zawodowej na potencjale innego podmiotu, zamawiajClcy w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania 
umowy zqda udzialu tego podmiotu jako podwykonawcy w danym zakresie. 

6. 	 W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zamowienia (spolki cywilne/konsorcja): 
1) warunki udzialu w post~powaniu spelniajq wykonawcy lqcznie, 
2) brak podstaw do wykluczenia z post~powania 0 udzielenie zamowienia wykonawcy w okolicznosciach, 0 

ktorych mowa w §5 us!. 2 Regulaminu musi zostac spelniony przez kazdego z wykonawcow. 
7. 	 Jezeli wykonawca, wykazujqc spelnienie warunkow, 0 ktorych mowa w Rozdziale 4 pk!. 1.A.3. SIWZ polega 

na zasobach innych podmiotow, wykonawca winien przedlozyc dokumenty, 0 ktorych mowa w Rozdziale 5 
pk!. 1. i 2. rowniez w odniesieniu do tych podmiotow. 

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEtNIENIE 
WARUNKOW UDZIAtU W POSTE;POWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA Z POSTE;POWANIA 

A. 	Do oferty kazdy wykonawca musi dola,czyc':; 
1. 	 W celu potwierdzenia, ze spelnia warunki udziatu w post~powaniu, 0 kt6rych mowa w Rozdziale 4. Pkt. 

1A: 
aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie, ze wykonawca spelnia warunki udzialu w post~powaniu 
wedlug wzoru stanowiqcego zalacznik nr 2 do SIWZ, a ponadto: 
Potwierdzajqcych spetnianie warunku udzialu w post~powaniu dotyczqcego: 
1) zdolnosci technicznej lub zawodowej: 
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a) 	 Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli 
okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy koparki w 
formie leasingu operacyjnego z opcjq wykupu, 0 wartosci co najmniej 330.000,00 zl brutto kazda wraz 
z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych dostawy zostaty 
wykonane wedlug wzoru stanowiqcego zalacznik nr 5 do SIWZ (w formie oryginalu). oraz zalqczeniem 
dowod6w okreslajqcych, czy te dostawy zosta!y wykonane nalezycie , przy czym dowodami, 0 kt6rych 
mowa. Sq referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot. na rzecz kt6rego dostawy by!y 
wykonywane (w formie orygina!u lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z orygina!em). Jezeli z 
uzasadnionych przyczyn 0 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych 
dokument6w - oswiadczenie wykonawcy (w formie orygina!u). 

W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego przy realizacji zam6wienia sektorowego: 
1) 	 Pisemne zobowiqzanie innych podmiot6w do oddania do dyspozycji wykonawcy niezb~dnych zasob6w na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zam6wienia wskazujqce na faktycznq 
dost~pnosc tych zasob6w na uzytek wykonawcy w celu realizacji zam6wienia, w tym okreslajqce 
a) spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawc~. przy wykonywaniu zam6wienia 

sektorowego; 
b) zakres i okres udzia!u inn ego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia sektorowego; 
c) czy podmiot, na zdolnosciach kt6rego wykonawca pol ega w odniesieniu do warunk6w udzia!u w 

post~powaniu dotyczqcych wykszta!cenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje 
dostawy, kt6rych wskazane zdolnosci dotyczq. 

2. 	 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postEi!powaniu: 
aktualne na dzien sk!adania ofert oswiadczenie, ze wykonawca nie pod leg a wykluczeniu z post~powania 
wed!ug wzoru stanowiqcego za!acznik nr 3 do SIWZ, a ponadto 
1) odpis z w!asciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzia!alnosci gospodarczej, jezeli 

odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji. w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie §5 ust. 2 pkt. 13 Regulaminu. 

aktualne na dzieli sk!adania ofert oswiadczenie, sporzqdzone wed!ug wzoru stanowiqcego za!gcznik nr 4 do 
SIWZ. 0 przynaleznosci wykonawcy do grupy kapita!owej na podstawie §5 ust. 2 pkt. 12 Regulaminu. 

B. 	Formy w jakich dokumenty, ktorych moze zqdae zamawiajqcy od wykonawcy, mogq bye skladane: 
1. 	 Formularz Oferty (za!acznik nr 1 do SIWZ) sk!adana jest pod rygorem niewaznosci w oryginale. 
2. 	 Oswiadczenia, 0 kt6rych mowa w Rozdziale 5 SIWZ dotyczqce wykonawcy i innych podmiot6w, na kt6rych 

zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych §6 Regulaminu oraz dotyczqce 
podwykonawc6w, sk!adane Sq w oryginale. 

3. 	 Dokumenty, 0 kt6rych mowa w Rozdziale 5 SIWZ, inne niz oswiadczenia, 0 kt6rych mowa w tym punkcie, 
sk!adane Sq w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z orygina!em. 

4. 	 Poswiadczenia za zgodnosc z orygina!em dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot. na kt6rego 
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp61nie ubiegajqcy siEi! 0 udzielenie zam6wienia 
sektorowego albo podwykonawca, w zakresie dokument6w, kt6re kazdego z nich dotyczq. 

5. 	 Dokumenty sporzqdzone w j~zyku obcym Sq sk!adane wraz z tlumaczeniem na j~zyk polski przez tlumacza 
przysi~g!ego. 

6. 	 Jezeli wykonawca nie z!ozy oswiadczenia, 0 kt6rym mowa w Rozdziale 5 SIWZ, oswiadczen lub dokument6w 
potwierdzajqcych okolicznosci, 0 kt6rych mowa w §17 ust.1 Regulaminu, lub innych dokument6w niezb~dnych 
do przeprowadzenia post~powania, oswiadczenia lub dokumenty Sq niekompletne, zawierajq b!~dy lub budzq 
wskazane przez zamawiajqcego wqtpliwosci, zamawiajqcy wezwie do ich z!ozenia, uzupe!nienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich z!ozenia oferta wykonawcy podlega!aby odrzuceniu 
albo konieczne by!oby uniewaznienie post~powania. 

7. 	 Jezeli wykonawca nie z!ozy! wymaganych pe!nomocnictw albo z!ozy! wadliwe pe!nomocnictwa, zamawiajqcy 
wzywa do ich z!ozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich z!ozenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne by!oby uniewaznienie postEi!powania .. 

6. WADIUM 

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium. 

7. TERMIN ZWIA,ZANIA OFERTA, 

1. 	 Termin zwiqzania ofertq wynosi 60dni. 
2. 	 Bieg terminu rozpoczyna si~ wraz z terminem sk!adania ofert. 
3. 	 W uzasadnionych przypadkach, przed up!ywem terminu zwiqzania ztozonq ofertq Zamawiajqcy moze zwr6cic 

si~ do Wykonawc6w 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu waznosci oferty. 
4. 	 Niewyrazenie przez Wykonawc~ zgody na przed!uzenie terminu waznosci oferty powoduje jej 

nierozpatrywanie i przeprowadzenie ponownej oceny ofert. 

8. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 
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9. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJACEGO POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA 

WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1. 	 Wymagania dotyczo,ce realizacji zam6wienia sektorowego obj~tego niniejszo, specyfikacjo, uj~te zosta/y we 
wzorze umowy stanowio,cy zalo,cznik nr 6 do SIWZ. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajo, 
negocjacjom na etapie jej zawierania. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. 	 Wykonawca winien zapoznae si~ ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ. 
2. 	 Ofert~ - sklada si~, pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. 
3. 	 Oferta powinna bye sporzo,dzona na formularzu ofertowym zgodnym w tresci ze wzorem stanowio,cym 

zalo,cznik 1 do SIWZ wedlug wskazari Zamawiajo,cego zawartych w niniejszej SIWZ. 
4. 	 Trese zlozonej oferty powinna bye zgodna z tresci o, niniejszej specyfikacji . 
5. 	 Oferta powinna bye sporzo,dzona w j~zyku polskim, pisemnie przy uzyciu nosnika pisma nie ulegajo,cego 

usuni~ciu bez pozostawiania slad6w. Kazdy wykonawca powinien przedstawie tylko jed no, ofert~. 
6. 	 W przypadku, gdy wykonawca przedlozy wi~cej niz jedno, ofert~ na ten sam zakres, nie b~dzie rozpatrywana 

zadna ze zlozonych przez niego ofert. 
7. 	 Oferta wraz z zalo,cznikami musi bye podpisana przez osob~ (osoby) uprawniono, w dokumentach 

rejestrowych firmy lub posiadajo,co, stosowne pelnomocnictwo. 
8. 	 W przypadku, gdy wykonawc~ reprezentuje Pelnomocnik: 

a) 	 Do oferty musi bye zalo,czone p~nomocnictwo okreslajo,ce jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z zapisem w KRS lub wpisem do ewidencji dzialalnosci 
gospodarczej w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii . 

9. 	 Zaleca si~, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich zalo,cznik6w, byly 
zaparafowane oraz ponumerowane kolejnymi numerami. Zaleca si~, aby cal a oferta byla zszyta lub trwale 
polo,czona w spos6b uniemozliwiajo,cy wysuni~cie kt6rejkolwiek kartki. 

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w kt6rych Wykonawca nani6s1 zmiany wpisywanej przez siebie tresci, muszo, bye 
podpisane przez osob~ podpisujo,co, ofert~. 

11. Dokumenty wchodzo,ce 	w sklad oferty mogo, bye przedstawione w formie oryginal6w lub poswiadczonych 
przez wykonawc~ za zgodnose z oryginalem kopii. Oswiadczenia sporzo,dzane na podstawie wzor6w 
stanowio,cych zalo,czniki do SIWZ powinny bye zlozone w formie oryginalu. Zgodnose z oryginalem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokument6w wchodzo,cych w sklad oferty musi bye potwierdzona przez osob~ (Iub 
osoby jezeli do reprezentowania wykonawcy upowaznione so, dwie lub wi~cej osoby) podpisujo,co, 
(podpisujo,ce) ofert~ zgodnie z trescio, dokumentu okreslajo,cego status prawny Wykonawcy lub trescio, 
zalo,czonego do oferty pelnomocnictwa. 

12. Oferty oraz wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie 	post~powania so, jawne, z wyjo,tkiem 
informacji stanowio,cych tajemnic~ przedsi~biorstwa, co do kt6rych wykonawca skladajo,c ofert~, zrobil 
zastrzezenie, ze nie mogo, bye one udost~pnione innym uczestnikom post~powania. 

13. Zastrzezeniu podlegajo, tylko te dokumenty wchodzo,ce w sklad oferty, kt6re zawierajo, tajemnice 
przedsi~biorstwa w rozumieniu przepis6w art. 11 us!. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (teks jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z pMn. zm .) jezeli Wykonawca, nie 
pMniej niz w terminie skladania ofert lub wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu, zastrzegl, ze 
nie mogo, bye one udost~pniane, oraz wykazal, ze zastrzezone informacje stanowio, tajemnic~ 

przedsi~biorstwa. W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczye napisem .,informacje obj~te 
tajemnico, przedsi~biorstwa" oraz zalaczyc do oferty dokumenty poswiadczajace zasadnosc takiego 
zastrzezenia. Wykonawca powinien umiescie dokumenty oznaczone klauzulo, "informacje obj~te tajemnico, 
przedsi~biorstwa" w odr~bnej i oznaczonej cz~sci oferty oraz zamiescie na pierwszej stronie oferty wykaz 
dokument6w lub ich cz~sci zawierajo,ce informacje obj~te tajemnico,. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w 
ofercie informacje, kt6re nie stanowio, tajemnicy przedsi~biorstwa lub so, jawne na podstawie ustawy 0 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub odr~bnych przepis6w, to informacje te zostano, przez Zamawiajo,cego 
odtajnione. 

14. Zamawiajo,cy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie, a zlozone przez niego 
wyjasnienia i/lub dowody stanowie b~do, tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu ustawy 0 zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji wykonawcy b~dzie przyslugiwalo prawo zastrzezenia ich jako tajemnica 
przedsi~biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajo,cy uzna za skuteczne wylo,cznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca opr6cz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowio, tajemnic~ 
przedsi~biorstwa . 

15. Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczo,cych ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu 
gwarancji i warunk6w platnosci zawartych w ofercie. 

16. Dost~p do informacji obj~tych tajemnico, oraz mozliwose ich przetwarzania majo, osoby bioro,ce udzial w 
przeprowadzeniu post~powania oraz Kierownik Zamawiajo,cego. 

17. Ofert~ (formularz oferty wraz z wymaganymi zalo,cznikami) nalezy skladae w nieprzejrzystym i zamkni~tym 
opakowaniu. Opakowanie powinno bye zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w spos6b 
uniemozliwiajo,cy bezsladowe otworzenie. Opakowanie powinno bye zaadresowane do zamawiajo,cego z 
dopiskiem: 

OFERTA PRZETARGOWA 

"Dostawa fabrycznie nowej koparko-ladowarki ", post~powanie nr 11GZKlDI17 


- otworzyc nie wczesniej niz 21 kwietnia 2017 r, 0 godzinie 930, 
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18. Opakowanie powinno bye opatrzone pelnq nazwq i dokladnym adresem (ulica, numer lokalu , miejscowose, 
numer kodu pocztowego) Wykonawcy skladajqcego danq ofert~. 

19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wymaga si~, aby 
Wykonawca zdobyl wszystkie informacje niezb~dne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

11. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE 

1. 	 Zamawiajqcy oceni i por6wna jedynie te oferty, kt6re zostaly uznane za zgodne z przepisami polskiego prawa, 
niniejszq Specyfikacjq Warunk6w Zam6wienia i zostaly dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiajqcego. 

2. 	 Zamawiajqcy b~dzie ocenial oferty wedlug nast~pujqcych kryteri6w i ich znaczenia: 

~-	 Kryterium 

I 	 1 Cena wykonania przedmiotu umowy - (C) 
~____._ _ ___ __________________ _ _____ _____ _ __JL..~ 

3. 	 0 wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najkorzystniejszy wynik, uzyskany w ocenie powyzszych 
kryteri6w wg nast~pujqcych zasad: 

1) Kryterium - "Cena wykonania przedmiotu umowy (C)" b~dzie oceniane wedlug ponizszego wzoru: 

, gdzie: 

C liczb~ punkt6w przyznanych badanej ofercie w kryterium; 

Cn oznacza cen~ brutto oferty najtariszej; 

Cu oznacza cen~ brutto oferty badanej. 


12. OPIS SPOSOBU OBLlCZANIA CENY 

1. 	 Cena ofertowa musi uwzgl~dniae wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowae wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowiqzujqcymi przepisami realizacji zamowienia. 

2. 	 Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokladnie i szczegolowo zapoznae si~ ze specyfikacjq 
istotnych warunk6w zam6wienia. 

3. 	 Jezeli Wykonawca udziela upustu, cena oferty winna bye podana z uwzgl~dnieniem upustu. 
4. 	Cen~ oferty nalezy okreslie w wysokosci netto i brutto (z podatkiem od towarow i uslug VAT), wyrazajqc jej 

wartose cyframi i slownie. 
5. 	 Tak obliczona cena ryczaltowa nie b~dzie podlegae zadnym zmianom. 
6. 	 Zamawiajqcy b~dzie rozliczal przedmiot zamowienia/umowy w PLN. 
7. 	 Jezeli w post~powaniu zlozona b~dzie oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego 

obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towar6w i uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowiqzek rozliczye 
zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, skladajqc ofert~, jest zobligowany poinformowae 
zamawiajqcego, ze wybor jego oferty b~dzie prowadzie do powstania u zamawiajqcego obowiqzku 
podatkowego , wskazujqc nazw~ (rodzaj) towaru I uslugi, kt6rych dostawa I swiadczenie b~dzie prowadzie do 
jego powstania, oraz wskazujqc ich wartose bez kwoty podatku. 

13. MIEJSCE I TERMIN ZtOZENIA OFERTY 

1. 	 Ofert~ nalezy zlozye (dostarczye) w siedzibie zamawiajqcego, w dni robocze w godzinach pracy 
zamawiajqcego, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godziny 

2. 	 Oferty zlozone po tym terminie zostanq niezwlocznie zwrocone. Decydujqce znaczenie dla oceny zachowania 
powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajqcego, a nie data jej wyslania przesylkq 
pocztOWq czy kurierskq. Oferty przeslane faksem lub drogq elektronicznq nie b~dq rozpatrywane. 

3. 	Zamawiajqcy moze przed uplywem terminu skladania ofert przedluzye termin ich skladania z inicjatywy 
wlasnej lub przychylajqc si~ do wniosku Wykonawcy, kt6ry z przyczyn od siebie niezaleznych nie jest w stanie 
w terminie zlozye oferty. 

4. 	 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda informacje dotyczqce kwot~ jakq zamierza 
przeznaczye na sfinansowanie zam6wienia, a nast~pnie podczas otwarcia ofert informacje tj. nazwy (firmy) 
oraz adresy Wykonawc6w, a takze informacje dotyczqce ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu 
gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofertach. 

5. 	W przypadku nieobecnosci Wykonawcy podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiajqcy przesle informacje 
wskazane w Rozdziale 13 pkt 4 SIWZ na wniosek Wykonawcy. 

14. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZtOZONEJ OFERTY 
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1. 	 Skutecznose zmian lub wycofania zlozonej oferty 
Wykonawca moze wprowadzie zmiany lub wycofae ztozonq przez siebie ofert!il. Zmiany lub wycofanie 
zlozonej oferty Sq skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed uplywem terminu skladania ofert. 

2. 	 Zmiana zlozonej oferty 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje zlozonej oferty muszq bye zlozone w miejscu i wedlug zasad 
obowiqzujqcych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierajqce zmiany nalezy 
dodatkowo opatrzye dopiskiem "ZMIANA". W przypadku zlozenia kilku "ZMIAN" kopert!il (paczk!il) kazdej 
"ZMIANY" natezy dodatkowo opatrzye napisem "ZMtANA NR " 

3. 	 Wycofanie zlozonej oferty 
Wycofanie zlozonej oferty nast!ilpuje przez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na pismie przedstawicieta Wykonawcy. Wycofanie nalezy zlozye w miejscu i wedlug zasad 
obowiqzujqcych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisanq kopert!il (paczk!il) zawierajqcq powiadomienie 
nalezy dodatkowo opatrzye dopiskiem "WYCOFANIE". 

4. 	 Wykonawca nie moze wycofae oferty po uplywie terminu skladania ofert. 

15. 	 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego. 

Wdniu 21 kwietnia 2017 r. o godzinie 

16. 	 INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A 
TAKiE TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN W SPRAWACH DOTYCZACYCH 
SPECYFIKACJI 

1. 	 Kazdy wykonawca moze ZWroCIC si!il do zamawiajqcego 0 wYJasnlenle tresci SIWZ. Zamawiajqcy udzieli 
wyjasnieri niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert (pod 
warunkiem , ze wniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do zamawiajqcego nie p6i:niej niz do korica dnia, w 
ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert, tj. do dnia 17 kwietnia 2017 r.). Pytania 
powinny bye opatrzone nazwq stawiajqcego je wykonawcy. Kopie odpowiedzi zamawiajqcego wraz z tresciq 
pytania (Iecz bez ujawniania danych dotyczqcych pytajqcego) zostanq wyslane w takim samym terminie do 
wszystkich wykonawcow. 

2. 	 Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku 0 wyjasnienie tresci 
SIWZ. 

3. 	 W szczegolnie uzasadnionych przypadkach , przed uplywem terminu do skladania ofert, Zamawiajqcy moze 
zmodyfikowae trese dokumentow skladajqcych si!il na Specyfikacj!il Istotnych Warunkow Zamowienia. Zmiany 
mogq wynikae zarowno z pytari zadanych przez wykonawcow, jak i z wlasnej inicjatywy zamawiajqcego. 
Ookonane w ten sposob uzupelnienie zamawiajqcy przekaze niezwlocznie wszystkim wykonawcom i b!ildzie 
ono dla nich wiqzqce przy skladaniu ofert. 

4. 	 W przypadku rozbieznosci pomi!ildzy tresciq niniejszej SIWZ, a tresciq udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiqzujqcq nalezy przyjqe trese pisma zawierajqcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajqcego. 

5. 	 Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajqcy i wykonawcy przekazujq za 
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Oz. 
u. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie, za posrednictwem poslarica, faksu lub przy uzyciu srodkow 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq 
elektronicznq (Oz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), za wyjqtkiem 
oferty, umowy oraz oswiadczeri i dokumentow wymienionych w Rozdziale 5 pkt. A SIWZ. 

6. 	 W korespondencji kierowanej do zamawiajqcego wykonawca winien poslugiwae si!il numerem sprawy 
okreslonym w SIWZ. 

7. 	 Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawc!il pisemnie winny bye 
skladane na adres: Gminny Zaklad Komunalny w Sochocinie Sp. z 0.0. , 09-110 Sochocin, ul. Zeromskiego 21 . 

8. 	 Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawc!il przy uzyciu srodkow komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq elektronicznq (Oz. U. z 
2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), winny bye kierowane na adres 
gzksochocin@oneLpl . 

9. 	 Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq elektronicznq (Oz. U. z 2013 r. poz. 
1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), wymagajq na zqdanie kazdej ze stron niezwlocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

10. W przypadku nie potwierdzenia otrzymania korespondencji przeslanej przez zamawiajqcego e-mailem.za 
potwierdzenie dor!ilczenia uznaje si!il raport potwierdzajqcy nadanie e-maila. 

11. Osobami upowaznionymi przez Zamawiajqcego do kontaktow z wykonawcami Sq: 
a) Andrzej Ryziriski - w zakresie merytorycznym 
b) Emilia Mysiewicz - w zakresie proceduralnym 
od poniedzialku do piqtku w godzinach pracy zamawiajqcego . 
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Jednoczesnie zamawlalC\cy inform uje, ze nie pozwala na jakikolwiek inny kontakt - zarowno z 
zamawiajClcym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami - niz wskazany w 
niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze zamawiajClcy nie bedzie reagowal na inne formy 
kontaktowania sie z nim, w szczegolnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

17. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. 	 W post~powaniach 0 udzielenie zam6wienia prowadzonych na podstawie nrnleJszego Regulaminu, 
wykonawcy przysluguje prawo do wniesienia skargi na zasadach okreslonych w § 58 Regulaminu . 

2. 	 W sprawach nie uregulowanych niniejszq SIWZ majq zastosowanie przepisy Regulaminu i Kodeksu 
Cywilnego . 

18. WYKAZ ZAI:..ACZNIKOW 

a) Zalqcznik nr 1 - Wz6r Formularza Oferty 
b) Zalqcznik nr 2 - Wz6r oswiadczenia 0 spelnieniu warunk6w udzialu w post~powaniu 
c) Zalqcznik nr 3 - Wz6r oswiadczenia 0 braku podstaw do wykluczenia 
d) Zalqcznik nr 4 - Wz6r oswiadczenia Wykonawcy 0 przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej 
e) Zalqcznik nr 5 Wz6r wykazu zrealizowanych dostaw 
h) Zalqcznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy 
i) Zalqcznik nr 7 - Opis przedmiotu zam6wienia 
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