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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie 
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, Polska 
NIP: 593-22-68-695 
Regon: 192471199    
tel.: +48 (58) 532 10 25  
fax.:+48 (58) 532 10 25  
http://www.zuostczew.pl 
e-mail: zuos.tczew@poczta.fm 
 
2. Oznaczenie Wykonawcy i inne definicje. 
 
Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 
terminy mają następujące znaczenie:  
 
Kierownik  
Zamawiającego 

Osoba lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem 
lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym. 

Podmiot wspólny Uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.), w skład którego wchodzi dwóch lub więcej Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Postępowanie Uważa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 
rozumieniu u.p.z.p. 

Projekt Uważa się przedsięwzięcie pn. „Regionalny System Gospodarki 
Odpadami Tczew”. 

u.p.z.p. Uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).  

Wykonawca  oznacza, w rozumieniu  u.p.z.p., osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie 
Dostawy Nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na 

podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu 
Usługi wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub 

dostawy, a są usługami wymienionymi w załączniku II do dyrektywny 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi lub w załącznikach XVII A i XVII B do 
dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych; 

Ofertę częściową Uważa się ofertę przewidującą zgodnie z treścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wykonanie części zamówienia publicznego. 

Część 
zamówienia  
publicznego 

Uważa się: 
a) Część 1 - Partia 1 - dostawa ładowarki kompaktowej do obsługi 

tunelów kompostowni szt. 1 
b) Część 2 - Partia 2 - dostawa samochodu ciężarowego z 

urządzeniem hakowym  szt. 1 
c) Część 3 – Partia 3 - dostawa samochodu dostawczego szt. 1 
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Umowa  Oznacza umowę ws. realizacji zamówienia publicznego zawartą między 
Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

Umowa o 
podwykonawstwo 

Oznacza umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym wykonawcą a 
innym podmiotem (podwykonawcą). 

 
 
3. Tryb udzielania zamówienia. 
 
3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. 
w dalszej części SIWZ zwanej u.p.z.p.).  

3.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania części zamówienia. 

3.3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z 
jej wymaganiami. 

 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, na podstawie umowy sprzedaży,  

dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2. 

 
Zamawiający w dniu 12 maja 2010 r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. 
Konstruktorska 3A, Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-006/08 Projektu 
„Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”  w ramach działania 2.1  priorytetu. 
II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. 

 
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: 

1) Część 1 - Partia nr 1 – dostawa ładowarki kompaktowej do obsługi tunelów 
kompostowni. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki 
kompaktowej przeznaczonej w szczególności do czyszczenia tuneli 
kompostowni. 
Moc min. 40 kW. 
Promień obrotu maszyny po zewnętrznej krawędzi łyżki max 2100 mm. 
W zakres zamówienia wchodzi dostawa osprzętu do ładowarki: łyżka o szer. 
min. 1800 mm, widły do palet (dł. min. 1000 mm), lemiesz min. 1830 mm z 
regulacją hydrauliczną, zamiatarka min. 1830 mm. 
Miejscem Dostaw jest teren Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. 
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiającego 
– do 2 operatorów i do 2 mechaników w czasie maksimum  8 godzin  w 
okresie 1 dnia roboczego. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami 
Zamawiającego związanymi z realizacją zamówienia zawarty został w: 
- Tomie II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (projekt umowy) 
- Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 



 
 

 
Tom I – Instrukcja dla Wykonawców 

7 
 

2) Część 2 - Partia nr 2 - dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem 
hakowym do transportu odpadów,  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu z 
zamontowanym przez producenta urządzenia hakowego lub przedstawiciela 
producenta urządzenia hakowego, fabrycznie nowym urządzeniem hakowym. 
Samochód wyposażony w sztywny hak przeznaczony do przewozu kontenerów po 
drogach publicznych i wewnątrzzakładowych, utwardzonych i gruntowych, a w 
szczególności do transportu odpadów budowlanych do Stanowiska Przetwarzania 
Odpadów Budowlanych w Pelplinie. 
Liczba osi: 3; silnik o poj. max 11 000 l. z dwustopniowym doładowaniem mocy min. 
290 kW spełniający normę emisji spalin EURO 6. 
Urządzenie hakowe o udźwigu min. 20 000 kg, obsługujące kontenery na odpady 
wykonane wg normy DIN 30722 o poj. 32 m3. 
Urządzenie hakowe musi posiadać odbiór w UDT. 
Miejscem Dostaw jest teren Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w 
Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. 
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiającego – do 2 
operatorów i do 2 mechaników w czasie maksimum  8 godzin  w okresie 1 dnia 
roboczego. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami 
Zamawiającego związanymi z realizacją zamówienia zawarty został w: 

- Tomie II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (projekt umowy) 
- Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 
3) Część 3 - Partia nr 3 - dostawa samochodu dostawczego. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego, 
który wykorzystywany będzie ogólnozakładowo, a w szczególności do przewozu 
maszyn i urządzeń do konserwacji, serwisu oraz kół do wulkanizacji.  
Liczba osi: 2; powierzchnia przestrzeni ładunkowej min. 5,5 m3 ; moc silnika min. 135 
KM. Liczba miejsc włącznie z kierowcą – 6 osób ( 3 z przodu, 3 w tylnym rzędzie). 
Miejscem Dostaw jest teren Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w 
Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. 
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiającego – do 2 
kierowców i do 2 mechaników w czasie maksimum  8 godzin  w okresie 1 dnia 
roboczego. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami 
Zamawiającego związanymi z realizacją zamówienia zawarty został w: 

- Tomie II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (projekt umowy) 
- Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
 

4.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisanych w pkt. V Tomu III SIWZ OPZ - Szczegółowa specyfikacja wymagań 
technicznych maszyny/urządzenia. Wykonawca może zastosować rozwiązania 
równoważne co do ich cech i parametrów, przy czym rozwiązania te muszą oznaczać 
zastosowanie rozwiązań nie gorszych niż rozwiązania, które są opisane przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, określić ich 
nazwę i zamieścić je w rubryce Wartość oferowana przez Wykonawcę w Wykazie 
parametrów technicznych (załącznik nr 7A dla Części 1 – Partia 1, Załącznik 7B dla 
Części 2 – Partia 2, załącznik nr 7C dla Części 3 – Partia 3, do niniejszej IDW). 
 
Maszyny i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia, które dostarczy/ą 
Wykonawca/y, będą fabrycznie nowe  (tj.  data produkcji nie będzie wcześniejsza niż 
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270 dni przed terminem dostawy), wolne od wad prawnych, fizycznych i gotowe do 
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych inwestycji i zakupów. 
Dodatkowo Zamawiający wymaga aby dostarczane maszyny nie były prototypami oraz 
aby osprzęt peryferyjny oraz elementy ich wyposażenia dodatkowego były również 
fabrycznie nowe (jak wskazano powyżej). 
 
 

4.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym 
wykazem: 

1) Zamówienie częściowe Partia 1 – dostawa ładowarki kompaktowej do obsługi 
tunelów kompostowni. 
2) Zamówienie częściowe Partia 2 – dostawa samochodu ciężarowego z 
urządzeniem hakowym. 
3) Zamówienie częściowe Partia 3 – dostawa samochodu dostawczego. 

 
 
Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 
 
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania 

42415100-9 Pojazdy z podnośnikami 

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

43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany 

34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów 

34144710-8 Ładowarki jezdne 

34144750-0 Pojazdy do transportu ładunków 

43261100-1 Ładowarki mechaniczne 

50110000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego 
sprzętu oraz podobne usługi 

80511000-0 Usługi szkolenia personelu 

 
5. Zamówienia częściowe 

5.1. Zamówienie niniejsze składa się z następujących części: 

a) Część 1 – Partia 1 – dostawa ładowarki kompaktowej do obsługi tunelów 
kompostowni, 

b) Część 2 – Partia 2 – dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym, 

c) Część 3 – Partia 3 – dostawa samochodu dostawczego. 
 
Maksymalna liczba części zamówienia na które oferty częściowe może złożyć jeden 
Wykonawca wynosi: 3. 
 
6. Zamówienia uzupełniające. 
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6.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 – 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  

 
7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej. 
 
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
7.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
8. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi. 
 
8.1. Termin wykonania poszczególnych dostaw wraz z towarzyszącymi 

usługami/świadczeniami wynosi: 
1) Część 1  - Partia 1 – dostawa ładowarki kompaktowej do obsługi tunelów 

kompostowni – nie później niż do 120 dni od daty podpisania Umowy,  
2) Część 2 – Partia 2 – dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym 

– nie później niż do 120 dni od daty podpisania Umowy,  
3) Część 3  - Partia 3 – dostawa samochodu dostawczego – nie później niż do 120 

dni od daty podpisania Umowy.  
 

8.2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na oferowany przedmiot 
zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące lub 4 000 motogodzin (w zależności od 
tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze). Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia 
podpisania końcowego protokołu odbioru przez obie strony. 

8.3. Dostawy wraz z montażem (o ile dotyczy) oraz wynikającymi z Umowy 
usługami/świadczeniami realizowane będą zgodnie z harmonogramem dostaw i 
planem szkoleń personelu Zamawiającego, przedstawionym do Zamawiającego 
przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. 

8.4. Warunki gwarancji jakości i rękojmi określone zostały w Tomie II niniejszej SIWZ - 
Istotne postanowienia/projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
9. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków oraz wymagania w zakresie braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a u.p.z.p. 

 
9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu dla każdej części z osobna (Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać 
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., i muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2a u.p.z.p.): 

 
1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:    
 Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

2) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danej 
części zamówienia:  
 Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
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3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania danej części Zamówienia 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie danej części Zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla tego lub dla tych wykonawców którzy wykażą 
spełnianie warunku):  

1)  W przypadku składania ofert o udzielenie Części 1 − Partia nr 1: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy -  w tym okresie wykonał lub  w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje, główne dostawy tj.: co najmniej jedno zamówienie 
polegające na dostarczeniu/ w skład której wchodziła dostawa co najmniej 1 - ej 
fabrycznie nowej ładowarki kompaktowej, lub ładowarki kołowej - czołowej, lub 
ładowarki teleskopowej. 

2) W przypadku składania ofert o udzielenie Części 2 – Partia nr 2:  
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy -  w tym okresie wykonał lub  w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje, główne dostawy tj.: co najmniej jedno zamówienie 
polegające na dostarczeniu/ w skład której wchodziła dostawa co najmniej 1 - ego 
fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym o udźwigu 
min. 20 000 kg. 

 

3) W przypadku składania ofert o udzielenie Części 3 – Partia nr 3:  
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy -  w tym okresie wykonał lub  w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje, główne dostawytj.: co najmniej jedno zamówienie 
polegające na dostarczeniu/ w skład której wchodziła dostawa co najmniej 1 - ego 
fabrycznie nowego samochodu dostawczego. 

 
 

Pod pojęciem dostawy Zamawiający rozumie nabywanie rzeczy oraz innych dóbr na 
podstawie umowy sprzedaży lub dostawy.  
 
UWAGA: 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie danej części zamówienia przez dwóch 
lub więcej Wykonawców w ofercie na daną część muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty, przez tego/tych wykonawcę/wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki 
dla części na którą złożyli ofertę. 
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.  
 
UWAGA: 
Podmiot, który zobowiązał się udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b u.p.z.p., 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
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4) spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej : 

 Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
 
9.2  Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z powodu okoliczności i warunków, o 
których mowa w art. 24 ust.1 u.p.z.p.  
 
9.3 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie: 
„wykazał – nie wykazał”, na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą 
oświadczeń i dokumentów wymienionych i opisanych w pkt.10 IDW. 
 
 

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 u.p.z.p. 

 

10.1. W celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 9.1.1)-4) IDW oraz braku  
podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie danej części 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. oraz pkt. 9.3 IDW  stosownie do treści 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) Zamawiający zobowiązuje 
Wykonawców do przedłożenia następujących dokumentów: 

 

1) oświadczenia, sporządzonego dla każdej części osobno na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego IDW, o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu w trybie art. 22. ust 1. u.p.z.p., (Wykonawcy składający ofertę 
wspólną dla danej części przedstawiają albo razem jeden dokument albo każdy 
z wykonawców oddzielnie składa dokument w formie załącznika nr 2 do IDW z 
zastrzeżeniem poniżej). Oświadczenie złożone wspólnie w formie jednego 
dokumentu przez Wykonawców składających ofertę wspólną musi być podpisane 
przez pełnomocnika lub przez osoby uprawnione do reprezentacji poszczególnych 
Wykonawców składających ofertę wspólną. W sytuacji, kiedy każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną oddzielnie składa oświadczenie w formie załącznika nr 2 
do IDW (zastrzeżenie: jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie 
warunki samodzielnie) musi być ono podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji danego Wykonawcy, który składa oświadczenie w związku z tym do 
oferty powinno być załączonych tyle oświadczeń ilu jest wykonawców składających 
oświadczenie. 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu w 
trybie art. 24 ust 1 u.p.z.p., sporządzone osobno  dla każdej części zamówienia na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie części zamówienia przez dwóch lub więcej 
wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla 
każdego z nich), 

3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p., 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie części zamówienia przez dwóch 
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lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty 
dla każdego z nich); 

4) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 
ze zm.)  albo oświadczenia, iż nie należą do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 
331 ze zm.) odpowiednio według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej 
IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie części zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 

5) W celu potwierdzenia  spełniania warunków o których mowa w pkt. 9.1.3) IDW wykaz 
wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych dostaw, z podaniem ich rodzaju, oraz daty i miejsca 
wykonania, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszej IDW oraz załączyć dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie części zamówienia, oceniany będzie ich łączne kwalifikacje 
i doświadczenie); 

 
UWAGA: 
Dowodami, o których mowa powyżej, są: 
 poświadczenie z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub 

ciągłych  poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.   

 oświadczenie wykonawcy – w przypadku zamówień na dostawy, jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia. 

 
W przypadku załączenia dowodów w postaci oświadczeń wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do dołączenia wyjaśnień określających przyczynę załączenia takich 
dokumentów, w celu weryfikacji przez Zamawiającego, że Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze. 
 
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą 
wątpliwości Zamawiającego lub gdy poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że 
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może 
zwrócić się odpowiednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały 
zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
zamawiającemu. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w 
wykazie wykonanych dostaw, o których mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
 

6) Wykonawca polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji części 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania 
części zamówienia; Zobowiązanie to winno być sporządzone według wzoru stanowiącego 
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załącznik nr 5 jak również Wykonawca zobowiązany jest do  wykazania, iż w odniesieniu do 
tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie danej części 
zamówienia publicznego poprzez złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu w trybie art. 24 ust 1 u.p.z.p., 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, o którym mowa w pkt 10.1.2) 
IDW wraz z  dokumentem (odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo) potwierdzającym 
umocowanie osób / osoby podpisujących / podpisującej przedmiotowe zobowiązanie, 

10.2. W celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przedłożenia 
następujących dokumentów: 

1) Wykaz parametrów technicznych oferowanych maszyn i/lub urządzeń sporządzony 
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7A dla Części 1 – Partia 1, 
Załącznik 7B dla Części 2 – Partia 2, załącznik nr 7C dla Części 3 – Partia 3, do 
niniejszej IDW stanowiący oświadczenie Wykonawcy, że Dostawy spełniają 
parametry techniczne, w stopniu co najmniej jak wymagane przez Zamawiającego. 

10.3. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.3) 
niniejszej IDW, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2) dokument, o którym mowa w 10.3.1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa 
w pkt. 10.3.1) niniejszej IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem.  

4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 
UWAGA 1: 

Niezależnie od powyższego, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b u. p.z.p., Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie 
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 

 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia, 

 charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
UWAGA 2: 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b u.p.z.p., 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 

 
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie części zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 SIWZ jak również powinni 
wykazać brak podstaw do wykluczenia. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

11.2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie części 
zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa 
ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 11.1.  

11.3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu 
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

11.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o część zamówienia, których Oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację części 
zamówienia (najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy) są zobowiązani 
przestawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w 
swojej treści minimum następujące postanowienia: 

1) określenie celu gospodarczego (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia), 

2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 
pozostałych przy realizacji zamówienia, 

3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących część 
zamówienia obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
gwarancji i rękojmi, 

4) musi zawierać następujące zapisy w brzmieniu: a) wszyscy partnerzy ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i za 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; b) lider ma prawo do 
zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu wszystkich stron 
(partnerów) oraz c) lider jest uprawniony do otrzymywania płatności, 

5) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

11.6. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub 
umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 
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12. Wymagania dotyczące wadium. 
 
12.1. Wysokość wadium. 
 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium. 
2) Wadium dla każdego zamówienia częściowego (partii) winno być wniesione odrębnie 

w wysokości dla danej części wynoszącej: 
 
l.p. Numer 

części 
Nazwa 
części 

Wysokość wadium Słownie 

1. 1 Partia 1 4 200 PLN cztery tysiące dwieście złotych 
00/100 

2. 2 Partia 2 10 000 PLN dziesięć tysięcy złotych 00/100 

3. 3 Partia 3 2 400 PLN dwa tysiące czterysta złotych 
00/100 

 
W przypadku składania przez tego samego wykonawcę ofert na wykonanie więcej niż 
jednej części niniejszego zamówienia Zamawiający zaleca aby każde wadium 
obejmowało tylko jedną część niniejszego zamówienia. 
 
12.2. Forma wadium. 
 

1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) 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 (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275, z późniejszymi 
zmianami). 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub 
poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i 
winien zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia 
(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających 
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 
c) kwotę gwarancji/poręczenia, 
d) termin ważności gwarancji/poręczenia, 
e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty gwarancji/poręczenia w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
4a i ust. 5 u.p.z.p. na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe, 
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, 
h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu 

zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego, 

i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia 
nie był krótszy niż okres związania Ofertą. 
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12.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego: 
PKO BP o nr 3 Tczew   55144011980000000001277208 
 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna potwierdzoną „za 
zgodność z oryginałem” - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

 
2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy 

złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w godz. pracy  od 7:00 do 15:00 przed 
upływem terminu składania ofert. 
Oryginał wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach 
niż w formie pieniężnej powinien być składany w nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: 

„[Nazwa i siedziba Zamawiającego] 
WADIUM na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na  
[nazwa przetargu zgodna z nazwą w SIWZ i ogłoszeniu] 
Partia/część ……..[Partia nr 1/Partia nr 2/ Partia 3………] 

Tytuł części […………] 
 

Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
  

12.4. Termin wniesienia wadium. 
 

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert.  

2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, 
ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego 
wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

 
 
12.5. Zwrot wadium. 
 

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.6.2) 
niniejszego IDW. 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem pkt. 
12.6.1) niniejszego IDW. 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej na 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 
 
12.6. Zatrzymanie wadium. 
 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
Oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 
u.p.z.p., lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji, że nie należy do 
grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust. 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
13.1. Informacje ogólne. 
 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  

 
13.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej 
dla danej części podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.  

2. Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy i przed upływem terminu 
związania Ofertą. 

 
13.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) 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 (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275, z późniejszymi 
zmianami). 

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN. 
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3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  

PKO BP  o nr 3 Tczew    55144011980000000001277208 
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 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 rachunek bankowy Wykonawcy.  

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy:  
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji 
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich 
siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer 
zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją 
i/lub poręczeniem, 

d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 

e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, 

f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby 
Zamawiającego. 

6) 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 u.p.z.p.  

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 
149 u.p.z.p. 

8) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach 
wymienionych w art. 148 ust 1 u.p.z.p. 

 
13.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

1) Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od 
daty podpisania końcowego protokołu odbioru zgodnie z postanowieniem Rozdziału 
8, Tomu II SIWZ  

2) Zamawiający zwróci 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

 
14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego. 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza IDW dokonywane będą w PLN. 
 
15. Opis sposobu przygotowania Oferty. 
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15.1. Wymagania podstawowe. 
 

1) Każdy  Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na poszczególne części 
zamówienia publicznego. Złożenie więcej niż jednej oferty na daną część zamówienia 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę na tą część 
zamówienia. W przypadku składania przez tego samego Wykonawcę ofert na 
wykonanie więcej niż jednej części niniejszego zamówienia, Wykonawca ten 
składa tyle ofert o ile części zamówienia się ubiega np. Wykonawca ubiega się 
o dwie części zamówienia – Część 1 - Partia nr 1 i Część 2 - Partia nr 2, to 
składa jedną ofertę na Część 1 - Partię nr 1 oraz jedną ofertę na Część 2 - Partię 
nr 2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zamówień częściowych 
opisanych powyżej. Maksymalna liczba zamówień częściowych, na które oferty 
może złożyć jeden Wykonawca wynosi trzy(3). 

2) Wykonawca składający ofertę dla jednego lub więcej części winien spełniać 
wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dla każdego z 
tych zamówień częściowych.  

3) Treść Oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w 
skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

5) Upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie 
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru) to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

6) Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów 
dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 
i dołączone do Oferty. 

7) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie danej części 
zamówienia oraz w przypadków podmiotów udostępniających zasoby kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawców lub tych podmiotów muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

 
 
15.2. Forma Oferty. 
 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie 
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Zaleca się, aby całość Oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie.  

3) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony Oferty były ponumerowane, strony 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę 
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 
załączonego do Oferty pełnomocnictwa.  
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4) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez Wykonawcę. 
Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany 
przez niego tekst muszą być parafowane.  

5) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład Oferty musi być 
potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do Oferty pełnomocnictwa. 

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii za wyjątkiem 
dokumentów składanych na potwierdzenie, iż Wykonawca będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności pisemnego zobowiązania 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, w trakcie 
realizacji  zamówienia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu z art. 44 u.p.z.p., które muszą być złożone w oryginale. W przypadku 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013,  poz. 231) w sprawie rodzaju dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty 
mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub 
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 
podmioty. 

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 
15.3. Zawartość Oferty. 
 

1) Kompletna Oferta na daną część musi zawierać: 
a) Formularz Oferty sporządzony na podstawie odpowiedniego  wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1A dla Części 1,  załącznik nr 1B dla Części 2, załącznik nr 1C dla 
Części 3, do niniejszej IDW. 

b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru,  

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie części zamówienia publicznego.  

d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 

e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru  
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

f)    Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 
dostawy zostały wykonane, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do IDW oraz załączyć dowody czy dostawy zostały wykonane 
należycie zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 10 IDW.  
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g) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
wykonawca zobowiązany jest dodatkowo załączyć oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej IDW wraz z dokumentem 
(odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo) potwierdzającym umocowanie 
osoby/ osób podpisujących przedmiotowe zobowiązanie. 

 
h) Niezależnie od powyższego, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., Zamawiający, w celu oceny, czy 
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym 
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 
dokumentów dotyczących w szczególności: 
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
 charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

 
i)    W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów trzecich, 

przedkłada do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia wiedzy 
i doświadczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
IDW wraz z dokumentem (odpis z  właściwego rejestru, pełnomocnictwo) 
potwierdzającym umocowanie  osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe 
zobowiązanie.  

j)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej zgodnie z pkt. 10.1.3) IDW. 

k) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 
331 ze zm.)  albo oświadczenia, iż nie należą do grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. 
nr 50 poz. 331 ze zm.) odpowiednio według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
niniejszej IDW. 
l) Wykaz parametrów technicznych oferowanych maszyn i/lub urządzeń zgodnie z pkt. 
10.2.1) niniejszej IDW. 
m) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej IDW. 

 
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści 

z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład Oferty. 
 
15.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 

1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2) Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny 
być trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca 
umieszcza dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
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w nieprzeźroczystej kopercie, która powinna być stosownie opisana i umieszczona na 
końcu oferty. 

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p 
 
 
16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 
 

16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

16.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści  równocześnie 
na własnej stronie internetowej  www.zuostczew.pl.  

16.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 
(www.zuostczew.pl).  

16.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i 
zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

 
 
17. Zebranie Wykonawców. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
SIWZ. 
 
18. Informacja na temat sposobu porozumiewania się oraz osoby uprawnione do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
18.1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

(dalej: korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie i/lub 
za pomocą poczty elektronicznej na adres zuos.tczew@poczta.fm.  

18.2. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie jeżeli jej treść dotarła do 
Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. 

18.3. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się 
z Wykonawcami są: 

1) w sprawach merytorycznych i dotyczących procedury zamówień publicznych - Pan 
Maciej Zimny specjalista ds. zamówień publicznych tel. nr 609 542 500 

 

18.4. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni 
posługiwać się znakiem postępowania: JRP/PN/ 2 /2015 
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19. Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty. 
 
19.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Zakład Utylizacji Odpadów 

Stałych Spółka z o.o., ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia       17.02.2015 do godz. 10:00 
19.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie 
ul. Rokicka 5A 
 83-110 Tczew 

 
Oferta w postępowaniu na: 

„Kontrakt VIIc – Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2”  

Część [ nr części 1 albo 2 albo 3] – Partia [nr 1 albo  2 albo 3 ] 
 Tytuł Części […………] 

Nie otwierać przed dniem: [data i godzina otwarcia ofert zgodna z pkt. 21 IDW] 
 

19.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
19.4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod 

warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w 
pkt 19.1. IDW. 

 
20. Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty. 
 
20.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej Oferty. 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej Oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania Ofert. 
 
20.2. Zmiana złożonej Oferty. 
 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia 
kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„zmiana nr.....”. 
 
20.3. Wycofanie złożonej Oferty. 
 
Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 
21. Miejsce i termin otwarcia Ofert. 
 
Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w 
Tczewie, ul. Rokicka 5A, 83-110. 
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w dniu  17.02.2015 o godz.  10:15 
 
 
22. Tryb otwarcia Ofert  
 
22.1. Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający poda kwoty, jakie zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia 
22.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające Oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie Oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 

22.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierających Oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do Oferty. 

22.4. W trakcie otwierania kopert z Ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym 
nazwę (firmy) i adres Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana i informacje dotyczące 
ceny oferty oraz inne informacje opisane w art. 86 ust 4 u.p.z.p.   

22.5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione 
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.  

 
23.  Zwrot Oferty bez otwierania. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca  ofertę, która została złożona po terminie. 
 
24. Termin związania Ofertą 
 
24.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert. 
24.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 

najmniej 3 dni przed upływem terminu związania Ofertą, jednorazowego zwrócenia się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

24.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty 
wadium.  

24.4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania Ofertą jest dopuszczalna tylko z 
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania Ofertą. 

 
25. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
25.1. Cena oferty jest cena ryczałtową. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. Cena musi zostać podana: 
a) Dla Części 1 – Partia nr 1 – w Załączniku nr 1A, 
b) Dla Części 2 – Partia nr 2 – w Załączniku nr 1B, 
c) Dla Części 3 – Partia nr 3 – w Załączniku nr 1C, 

 
 
25.2. Ceną Oferty jest kwota wymieniona odpowiednio w Formularzu Oferty Załącznik 

1A,1B, 1C.  
25.3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 

Tomie II niniejszej SIWZ. 
25.4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
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zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej Oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
26. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny Ofert. 
 
26.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty na daną część zamówienia, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
części postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

26.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria: „ Całkowita cena 
brutto oferty” i „Termin dostawy”. 

Znaczenie procentowe kryterium „Całkowita cena brutto oferty” – 70%. 

Znaczenie procentowe kryterium „Termin dostawy” – 30%. 

26.3. Maksymalna ilośc punktów jaką można uzyskać wynosi 100 pkt. 

26.4. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę 
punktów (Sp), uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert:  

Sp = Kc + Kt 

gdzie: 

Sp – łączna suma punktów, 

Kc – liczba punktów w kryterium „Całkowita cena brutto oferty”, 

Kt – liczba punktów w kryterium „Termin dostawy”. 

  

(i). Kryterium „Całkowita cena brutto oferty” (Kc):  

Cena – ocenie podlegać będzie całkowity koszt realizacji części Zamówienia, 
uwzględniający wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

Obliczenie punktów przyznanych ofercie za kryterium „Całkowita cena brutto oferty” 
nastąpi według następującego wzoru: 

 

Kc = Ci

C min

 * 100 * 0,7 

 

gdzie: 

Kc – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium „Całkowita cena 
brutto oferty”, 

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 

Ci – cena brutto badanej oferty.  
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(ii). Kryterium „Termin dostawy” (Kt)  

Termin - ocenie będzie podlegać termin dostawy zamówienia wskazany w ofercie. 

 

Obliczenie punktów przeliczeniowych przyznanych w ofercie za kryterium „Termin 
dostawy” nastąpi według następującego wzoru:  

 

Kt = Tw * 100 * 0,3  

 

gdzie: 

Kt – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium „Termin dostawy”  

Tw – wskaźnik przeliczeniowy odpowaidający zadeklarowanemu przez Wykonawcę w 
formularzu Oferty terminowi dostawy, ustalony wg. następujących zasad: 

 dla terminu dostawy – do 120 dni od dnia podpisania Umowy – 0,00. 

 dla terminu dostawy – do 90 dni od dnia podpisania Umowy – 0,50. 

 dla terminu dostawy – do 70 dni od dnia podpisania Umowy –  1,00. 

 
27. Oferta z rażąco niską ceną. 
1) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikających z odrębnych przepisów, 
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w 
szczególności w zakresie opisanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1) i 2) u.p.z.p.   
2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy. 
3) Zamawiający odrzuca Ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 

Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

28. Uzupełnienie Oferty.  
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., zawierające błędy lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie części postepowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął składania ofert. 
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29. Tryb oceny Ofert.  
 
29.1. Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 
1) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z 
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście Oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian 
treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę  którego Ofertę poprawiono. 
Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 u.p.z.p jego Oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 u.p.z.p 

  
29.2. Sposób oceny zgodności Oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
 
Ocena zgodności Oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z 
zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p 
 
29.3. Sprawdzanie wiarygodności Ofert. 
 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny Oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania Ofert, że 
złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie części zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p, 
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 
30. Wykluczenie Wykonawcy. 
 
30.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie części zamówienia 

stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p 
30.2. Nezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie części 
zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
31. Odrzucenie Oferty 
 
31.1. Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz 

art. 90 ust. 3 u.p.z.p. 
31.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli Oferty o odrzuceniu Ofert, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. 
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32. Wybór Oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
 
32.1. Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny Ofert 

określonych w SIWZ. 
32.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy na daną część, którego Oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. 
32.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli Oferty o: 
1)  wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego Ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli Oferty, a także punktację 
przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny Ofert i łączną punktację;; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie części 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt 32.3 , na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.  

 
33. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
33.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na daną część: 

1) do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej; 

2) przed zawarciem umowy i przed upływem terminu związania Ofertą Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

3) umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,  
4) umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej;  
5) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
6) istotne postanowienia/projekt umowy wskazany jest w Tomie II niniejszej SIWZ;. 
7) umowa podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w niniejszej SIWZ. 
33.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie części zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

33.3. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w Tomie II niniejszej 
SIWZ.  

33.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o część zamówienia, których Oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację części 
zamówienia (najpóźniej na 5 dni przed podpisaniem umowy) są zobowiązani 
dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, o której mowa 
w pkt 11.5 IDW. 

33.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy 
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
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bez przeprowadzenia ponownej ich oceny, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia części postępowania. 

33.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
34. Unieważnienie postępowania  
 
34.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie części zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. 
34.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie części zamówienia Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie części zamówienia – w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania Ofert, 
2) złożyli Ofertę - w przypadku unieważnienia części postępowania po upływie terminu 

składania Ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
35. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
 
35.1. Informacje ogólne. 
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
Środkami ochrony prawnej jest odwołanie (art. 180-198) oraz skarga do sądu (art. 198 a – 
198 g). 
Zgodnie z przepisem art. 182 ust. 1 u.p.z.p. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od 
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – 
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p., albo w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
Zgodnie z przepisem art. 182 ust. 2 u.p.z.p.odwołanie wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego, 
także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 
Zgodnie z przepisem art. 182 ust. 3  u.p.z.p. odwołanie wobec czynności innych niż 
określone powyżej 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. 
Zgodnie z przepisem art. 198 b ust. 2 u.p.z.p. Skargę wnosi się 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 w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
36.  Dopuszczalny zakres zmian treści umowy. 
36.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (z 

zastrzeżeniem pkt. 36.3.) i będą dopuszczane w granicach unormowanych przepisami 
u.p.z.p. ze szczególnym uwzględnieniem art. 144 ust. 1 u.p.z.p. w przypadku 
wystąpienia warunków, o których mowa w pkt 36.2.  

 
36.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 u.p.z.p. przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków: 
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1) zmiany terminu wykonania dostaw oraz pozostałych zobowiązań wykonawcy, w 
następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie 
tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i 
której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, 
katastrofalne działanie ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, 
ograniczenia z powodu kwarantanny lub embarga, strajk, zamieszki uliczne, 
pożar,  eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny. Jeżeli siła wyższa 
uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie 
dostaw bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta 
powiadomi drugą Stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i 
wyszczególni zobowiązania,  których wykonanie będzie uniemożliwione w ich 
wyniku. Powiadomienie to zostanie przekazane w terminie 14 dni od momentu 
powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach; 

2) zmiany terminu wykonania z powodu zmiany prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadzonego przez władzę ustawodawczą lub wykonawczą; 

3) zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia awarii środowiskowej na 
obiektach Zamawiającego; 

4) zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy; w szczególności dotyczy wszelkich 
opóźnień w toku produkcji urządzeń nie zawinionych bezpośrednio przez 
Wykonawcę zamówienia publicznego; 

 
5) zmiany parametrów dostarczanego sprzętu w sytuacji zaistnienia możliwości 
wprowadzenia lepszych rozwiązań technicznych lub lepszych materiałów czy 
urządzeń (pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez Zamawiającego) w 
stosunku do przyjętych w ofercie przetargowej, a  mających wpływ na obniżenie 
kosztu ponoszonego  przez  Zamawiającego  na  eksploatację, konserwację, serwis 
(materiały eksploatacyjne). 

A) Wprowadzenie zmian  technicznych / parametrów lub technologicznych nie 
wpłynie na zmianę wysokości umówionego wynagrodzenia ryczałtowego; 

 
6) zmiany kolejności lub terminów dostaw etapowych/częściowych; 
7) zmiany podwykonawcy pod warunkiem zgodności z postanowieniami SIWZ; 
8) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 
zmiana rachunku bankowego); 
9) zmiany danych adresowych; 
10) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez strony; 
11) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne 
zdarzenie losowe) reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy stron. 
12) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT; 
13) pominięcie jakiejkolwiek części dostaw/usług (jednak bez prawa zlecenia jej 
osobom trzecim) skutkujące zmniejszeniem ceny Umowy o wartość nie wykonanych 
dostaw/usług ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem 
niniejszej umowy (za wyjątkiem sytuacji gdy rezygnacja taka skutkowałaby 
niemożnością prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem opisanym w SIWZ 
eksploatowania maszyny/urządzenia); 
14) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 
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15) zmiana Ceny Umowy  spowodowanej zaistnieniem jednej z sytuacji 
wymienionych w pkt 1) - 14). 

  
36.3. Zmiana osób występujących w imieniu Zamawiającego oraz osoby reprezentującej 

Wykonawcę i danych adresowych nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do 
umowy, a możliwa będzie jedynie w przypadku pisemnego zawiadomienia Strony o 
propozycjach zmian i uzyskaniu pisemnej zgody na ich wprowadzenie. 

36.4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o 
zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na 
adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. 

36.5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie pisemną propozycję zmian spełniająca 
wymogi określone w pkt. 36.2. wraz z tą propozycją przedłoży: 

a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 
b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie 

świadczenia dostaw/usług i szacunek w jaki sposób zakładane zamiany wpłyną 
na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz 

c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz 
z uzasadnieniem. 

36.6. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) 
w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany lub w tym 
terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając 
zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w pkt. 36.5. 

36.7. W przypadku upływu terminu podanego w pkt. 36.6 i nie uzyskania jednej z odpowiedzi 
opisanych w pkt. 36.6, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została 
odrzucona. 

36.8. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia 
pkt. 36.6-7. 

36.9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian stają się one obowiązujące i wchodzą one w 
życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem (z zastrzeżeniem zapisów pkt. 
36.3. 

36.10. Cena Umowy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w 
następujący sposób w stosunku do dostaw/usług, które są pomijane – zostanie 
zmniejszona o wartość niewykonanych dostaw/usług ustaloną na podstawie oferty 
złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie części zamówienia 
publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy.  

 
37. Podwykonawstwo. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Formularzu Ofertowym dla danej części zamówienia tj. Załączniku nr 1A,1B, 1C do niniejszej 
IDW. 
 
 
38. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 
 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 
l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 
1.  Załącznik nr 1A, 1B, 1C,  

 
Wzór Formularza Oferty. 
 

2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu.  

3.  Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
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4.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu głównych dostaw 
5.  Załącznik nr 5 Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia 

zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia. 
6.  Załącznik nr 6 Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 
poz. 331 ze zm.)  albo oświadczenia, iż nie należą do grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 
poz. 331 ze zm.). 

7.  Załącznik nr 7A,7B, 7C,  Wykaz parametrów technicznych maszyny / urządzenia 
 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 niniejszej IDW. 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 
złożenia Oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.  
 
Uwaga! Zgodnie z pkt 15 IDW Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie części 
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane 
przez wszystkie te osoby.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie części zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty podpisane lub potwierdzone „za 
zgodność z oryginałem” przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
części zamówienia. 
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Załącznik nr 1A – Wzór Formularza Oferty 
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Na: 

 Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2 

 
Część 1 – Partia 1 – dostawa ładowarki kompaktowej do obsługi tunelów kompostowni 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP/PN/ 2 /2015 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie 
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) Część 1 – Partia 1 zostanie dostarczona na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 

oraz jej modyfikacji oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i 
oświadczeniami wymaganymi w SIWZ,  

3) Zobowiązujemy się wykonać kompletny przedmiot zamówienia Część 1 – Partia 1, 
zgodny z parametrami technicznymi oraz zakresem rzeczowym określonymi w Tomie III 
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w terminie ……………………………………… 
(należy wypełnić) dni od dnia podpisania umowy,  

4) cena ryczałtowa Oferty za realizację Części 1 – Partia 1 niniejszego zamówienia wynosi 
bez podatku VAT (netto): ............................... PLN  

(słownie PLN: ...................................................... ............................................................) plus 
należny podatek VAT 23 % w wysokości ........................... PLN,  
(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………)  
co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) (brutto): ...........................PLN  
(słownie PLN.................................................................................................................); 
 
5) udzielamy Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji i rękojmi na okres  24 

miesięcy / 4 000 motogodzin (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi 
pierwsze) od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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6)  podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Części 1 
niniejszego zamówienia w tym koszty transportu dostaw do miejsca przeznaczenia oraz 
inne usługi dodatkowe związane z realizacją niniejszego zamówienia, 

7) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ, 
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
rozdziału 15 IDW, 

10) składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 2,  

11)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia częściowego, 

12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w 
ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania]3 
 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  
od do 

1    
2    
3    

13) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom 4:  

l.p. 
Nazwa części zamówienia  Nazwa (firm) podwykonawcy 5 

1   
2   
3   

14) Oferta została złożona na [.................]6 ponumerowanych stronach. 

 
5. PODPIS: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość 
i  data 

      
      

                                                 
2 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.  
3 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. Wykonawca, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p., zobowiązany jest wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
4 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. 
5 Wykonawca podaje tylko w sytuacji gdy  wykonawca powołuje się na  zasoby podwykonawcy  zasadach określonych w art. 26 
ust 2 b u.p.z.p w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 u.p.z.p 
6 Wypełnia Wykonawca. 
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Załącznik nr 1B – Wzór Formularza Oferty 
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na: 
Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 

Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2 

Część 2 – Partia 2 – dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP/PN/ 2 /2015 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie 
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez7: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) Część 2 – Partia 2 zostanie dostarczona na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 

oraz jej modyfikacji oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i 
oświadczeniami wymaganymi w SIWZ,  

3) Zobowiązujemy się wykonać kompletny przedmiot zamówienia Część 2 – Partia 2, 
zgodny z parametrami technicznymi oraz zakresem rzeczowym określonymi w Tomie III 
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w terminie ……………………………………… 
(należy wypełnić) dni od dnia podpisania umowy,  

4) cena ryczałtowa Oferty za realizację Części 2 – Partia 2  niniejszego zamówienia wynosi 
bez podatku VAT (netto): ............................... PLN  

(słownie PLN: ...................................................... ............................................................) plus 
należny podatek VAT 23 % w wysokości ........................... PLN,  
(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………)  
co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) (brutto): ...........................PLN  
(słownie PLN.................................................................................................................); 
 
5) udzielamy Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji i rękojmi na okres 24 

miesięcy / 4 000 motogodzin (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi 
pierwsze) od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 

                                                 
7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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6)  podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Części 2 
niniejszego zamówienia w tym koszty transportu dostaw do miejsca przeznaczenia oraz 
inne usługi dodatkowe związane z realizacją niniejszego zamówienia, 

7) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ, 
9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
rozdziału 15 IDW, 

10) składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 8,  

11)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia częściowego, 

12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), żadne z informacji zawartych w 
ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania]9 
 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  
od do 

1    
2    
3    

13) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom 10:  

l.p. 
Nazwa części zamówienia  Nazwa (firm) podwykonawcy11 

1   
2   
3   

14) Oferta została złożona na [.................]12 ponumerowanych stronach. 
5. PODPIS: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość 
i  data 

      
      

                                                 
8 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.  
9 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. Wykonawca, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p., zobowiązany jest wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
10 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. 
11 Wykonawca podaje tylko w sytuacji gdy  wykonawca powołuje się na  zasoby podwykonawcy  zasadach 
określonych w art. 26 ust 2 b u.p.z.p w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których 
mowa w art. 22 ust 1 u.p.z.p 
12 Wypełnia Wykonawca. 
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Załącznik nr 1C – Wzór Formularza Oferty 
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Na: 

Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2 

 
Część 3 – Partia 3 - dostawa samochodu dostawczego 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP/PN/ 2 /2015 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie 
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew 
 
2. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez13: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 

a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
b. Część 3 – Partia 3 zostanie dostarczona na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i 
oświadczeniami wymaganymi w SIWZ,  

c. Zobowiązujemy się wykonać kompletny przedmiot zamówienia Część 3 – Partia 3, 
zgodny z parametrami technicznymi oraz zakresem rzeczowym określonymi w Tomie 
III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w terminie 
……………………………………… (należy wypełnić) dni od dnia podpisania umowy,  

d. cena ryczałtowa Oferty za realizację Części 3 – Partia 3 niniejszego zamówienia 
wynosi bez podatku VAT (netto): ............................... PLN  

(słownie PLN: ...................................................... ............................................................) plus 
należny podatek VAT 23 % w wysokości ........................... PLN,  
(słownie PLN: ……………………………………………………………………………………)  
co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty (z podatkiem VAT) (brutto): ...........................PLN  
(słownie PLN.................................................................................................................); 
 

e. udzielamy Zamawiającemu na pełen zakres dostawy gwarancji i rękojmi na okres 
24 miesięcy / 4 000 motogodzin (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi 
pierwsze)  od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 

                                                 
13 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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f.  podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Części 
3 niniejszego zamówienia w tym koszty transportu dostaw do miejsca przeznaczenia 
oraz inne usługi dodatkowe związane z realizacją niniejszego zamówienia, 

g. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
h. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ, 
i. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią 
rozdziału 15 IDW, 

j. składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 14,  

k.  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenia niniejszego zamówienia częściowego, 

l. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]15 

 
l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  
od do 

1    
2    
3    

m. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom 16:  

l.p. 
Nazwa części zamówienia  Nazwa (firm) podwykonawcy 17 

1   
2   
3   

n. Oferta została złożona na [.................]18 ponumerowanych stronach. 

 
5. PODPIS: 
l.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość 
i  data 

      
      
                                                 
14 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.  
15 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. Wykonawca, zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.z.p., zobowiązany jest wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
16 Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne. 
17 Wykonawca podaje tylko w sytuacji gdy  wykonawca powołuje się na  zasoby podwykonawcy  zasadach określonych w art. 
26 ust 2 b u.p.z.p w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 u.p.z.p 
18 Wypełnia Wykonawca. 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu: 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
Na:  

 Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2 
Część …………. – Partia ………… - Dostawa …………….. 

 
Nr referencyjny JRP/PN/ 2 /2015  

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie 
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew 
 
WYKONAWCA: 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
1   

2   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.): 
 

1 – Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2 – Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie 
3 – Dysponuje(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
4- Znajduje (my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 
OŚWIADCZAMY, ŻE BĘDZIEMY KORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH ZASOBÓW: 

 
1) Wiedza i doświadczenie w zakresie ……………… zostanie udostępniona 

przez…………………….**,  
 

 
Na potwierdzenie powyższego przedstawiamy pisemne zobowiązanie wskazanych wyżej 
podmiotów do oddania nam do dyspozycji wyżej wymienionych zasobów w trakcie realizacji 
zamówienia. ( załącznik nr 5 do IDW) 
______________________ 
** Należy podać nazwę podmiotu, który zobowiązał się do oddania do dyspozycji tych 

zasobów w trakcie realizacji zamówienia. 
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PODPIS(Y): 
Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imię osoby 

(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.   
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
Na:  

Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2 

 
Część …………. – Partia ………… - Dostawa  …………….. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP/PN/ 2 /2015  
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Z 2013r., poz. 907 ze zm.) przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 
Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ó
w) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 4 - wzór wykazu głównych dostaw/usług  
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
Na:  

Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2 

 
Część …………. – Partia ………… - Dostawa  …………….. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP/PN/ 2 /2015  

  
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie 
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew 
 
 
WYKONAWCA: 
 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1   

2   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy: 

Lp. 

 
Odbiorca 

(nazwa, adres, 
nr telefonu do 

kontaktu) 
 

 
Przedmiot 

dostawy /usługi 
wraz z jej 

krótkim opisem 
 

Nazwa 
dostawy/ 

usługi  

Termin wykonania 

Nazwa Wykonawcy 
początek 

(data) 
zakończenie (data) 

1 
 Dostawa 

fabrycznie 
nowej/go 

    

2 
 Dostawa 

fabrycznie 
nowej/go 

    

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody dotyczące głównych dostaw  
określających że zostały wykonane należycie zawierające informacje wymagane zgodnie z pkt 9.1.3) 
IDW. 
Podpis(y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      
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Załącznik nr 5 – wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów 
niezbędnych do wykonania zamówienia.   

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  

Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2 

 
Część …………. – Partia ………… - Dostawa …………….. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP/PN/ 2 /2015 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., z siedzibą w Tczewie 
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew 
 
2. PODMIOT: 
Lp. Nazwa Podmiotu Adres Podmiotu  
   

 
Oświadczamy że: 

 
Stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zobowązujemy się do oddania Wykonawcy/ 
Wykonawcom występującym wspólnie19 - ………………………….. (nazwa Wykonawcy/ 
Wykonawców występujących wspólnie) mającego/-ym siedzibę w …………. przy ulicy 
………….. do dyspozycji zasoby w trakcie realizacji zamówenia w postaci: 

 
a) wiedzy i doświadczenia – dostaw/usług wskazanych w wykazie dostaw/ usług 

stanowiącym załącznik nr 4  do oferty w niniejszym postępowaniu następujących 
dostaw/ usług:  

 
Lp. Rodzaj  

dostawy/ 
usługi 

Przedmiot 
dostawy/ usługi  

Miejsce 
wykonania 

Odbiorca  (nazwa, adres, nr 
telefonu do kontaktu) 

1.     
2.     
 
 
 

*** W przypadku, gdy zasoby, o których mowa powyżej zostaną udostępnione 
Wykonawcy/ Wykonawcom występującym wspólnie przez różne Podmioty, zobowiązanie 
w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do IDW złoży oddzielnie 
każdy z Podmiotów udostępniających.  

 
PODPIS(Y): 

                                                 
19 Wykonawca skreśla niepotrzebne wyrażenie.  
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Lp. Nazwa 
Podmiotu 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszego 

oświadczenia w imieniu 
Podmiotu 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszego 
oświadczenia w imieniu 

Podmiotu 

Pieczęć 
Wykonawcy 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 6 wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.)  albo oświadczenia, iż nie należą do grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  

Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2 

 
Część …………. – Partia ………… - Dostawa  …………….. 

  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP/PN/ 2 /2015  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., z siedzibą w Tczewie 
ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew 
 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez20: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE21: 

 
Stosownie do treści art. 24 ust 2 pkt 5) w zw. z art.  26 ust 2 d)  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oświadczam, iż 
należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) w skład której wchodzą 
następujące podmioty: 

1……………………………….. 

2………………………………. 

albo  

Stosownie do treści art. 24 ust 2 pkt 5) w zw. z art.  26 ust 2 d)  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam, iż 
nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.)22. 
 
UWAGA: 

                                                 
20 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
21 Wykonawca modeluje oświadczenie stosownie do stanu faktycznego i prawnego usuwając niepotrzebne 
stwierdzenie  
22 Niepotrzebne skreślić 
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Niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
udzielenie danej części zamówienia.  
 
  
PODPIS(Y): 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      
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Załącznik nr 7A – Wykaz parametrów technicznych maszyny / urządzenia 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
Na:  

Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2 

 
Część 1 – Partia 1 - Dostawa ładowarki kompaktowej do obsługi tunelów kompostowni 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

oferowane maszyny i/lub urządzenia posiadają/spełniają niżej wymienione parametry 
techniczne zgodne z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności: 

 w kolumnie 3 Zamawiający wymaga podania minimum, wszystkich wymaganych i 
wskazanych w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (tabele w tomie III SIWZ pkt. V) 
wymagań, parametrów maszyny i/lub urządzenia, np. moc, napęd itd. 

 w kolumnie 4 należy zapiać wartości wszystkich parametrów wymaganych przez 
Zamawiającego i wskazanych w Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia np. 
minimum 160 KW, silnik wysokoprężny itd. 

 w kolumnie 5 należy zapiać wartości tych parametrów oferowane przez Wykonawcę np. 
poprzez wskazanie wartości oferowanej dot. mocy silnika w KW lub w przypadku 
zgodności parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę z wymaganiami 
Zamawiającego wystarczającym będzie wpisanie przez Wykonawcę w kolumnie 5 TAK; 
w przypadku zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach niż minimalne wymagania 
Zamawiającego, Wykonawca powinien wskazać je w kolumnie 5 w sposób pozwalający 
Zamawiającemu jednoznacznie je ocenić. 
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Zamówienie częściowe Partia … [wpisać nazwę zamówienia częściowego] 

  
np. Moc 

np. Minimum 
160 KW 

np. wartość 
oferowana w 
KW  

  
np. Napęd 

np. silnik 
wysokoprężny 

np. wartość 
oferowana/ 
TAK 

   



 
 

 
Tom I – Instrukcja dla Wykonawców 

48 
 

   

   

   

 
 

Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      
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Załącznik nr 7B – Wykaz parametrów technicznych maszyny / urządzenia 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  

Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2 

 
Część 2 – Partia 2 - dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym  

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

oferowane maszyny i/lub urządzenia posiadają/spełniają niżej wymienione parametry 
techniczne zgodne z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności: 

 w kolumnie 3 Zamawiający wymaga podania minimum, wszystkich wymaganych i 
wskazanych w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (tabele w tomie III SIWZ pkt. V) 
wymagań, parametrów maszyny i/lub urządzenia, np. moc, napęd itd. 

 w kolumnie 4 należy zapiać wartości wszystkich parametrów wymaganych przez 
Zamawiającego i wskazanych w Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia np. 
minimum 160 KW, silnik wysokoprężny itd. 

 w kolumnie 5 należy zapiać wartości tych parametrów oferowane przez Wykonawcę np. 
poprzez wskazanie wartości oferowanej dot. mocy silnika w KW lub w przypadku 
zgodności parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę z wymaganiami 
Zamawiającego wystarczającym będzie wpisanie przez Wykonawcę w kolumnie 5 TAK; 
w przypadku zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach niż minimalne wymagania 
Zamawiającego, Wykonawca powinien wskazać je w kolumnie 5 w sposób pozwalający 
Zamawiającemu jednoznacznie je ocenić. 
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Zamówienie częściowe Partia … [wpisać nazwę zamówienia częściowego] 

  
np. Moc 

np. Minimum 
160 KW 

np. wartość 
oferowana w 
KW  

  
np. Napęd 

np. silnik 
wysokoprężny 

np. wartość 
oferowana/ 
TAK 
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Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      
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Załącznik nr 7C – Wykaz parametrów technicznych maszyny / urządzenia 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  

Kontrakt VIIc - Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego w ramach Projektu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew – etap 2 

 
Część 3 – Partia 3 - dostawa samochodu dostawczego 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

oferowane maszyny i/lub urządzenia posiadają/spełniają niżej wymienione parametry 
techniczne zgodne z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności: 

 w kolumnie 3 Zamawiający wymaga podania minimum, wszystkich wymaganych i 
wskazanych w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (tabele w tomie III SIWZ pkt. V) 
wymagań, parametrów maszyny i/lub urządzenia, np. moc, napęd itd. 

 w kolumnie 4 należy zapiać wartości wszystkich parametrów wymaganych przez 
Zamawiającego i wskazanych w Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia np. 
minimum 160 KW, silnik wysokoprężny itd. 

 w kolumnie 5 należy zapiać wartości tych parametrów oferowane przez Wykonawcę np. 
poprzez wskazanie wartości oferowanej dot. mocy silnika w KW lub w przypadku 
zgodności parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę z wymaganiami 
Zamawiającego wystarczającym będzie wpisanie przez Wykonawcę w kolumnie 5 TAK; 
w przypadku zaoferowania sprzętu o wyższych parametrach niż minimalne wymagania 
Zamawiającego, Wykonawca powinien wskazać je w kolumnie 5 w sposób pozwalający 
Zamawiającemu jednoznacznie je ocenić. 
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Zamówienie częściowe Partia … [wpisać nazwę zamówienia częściowego] 

  
np. Moc 

np. Minimum 
160 KW 

np. wartość 
oferowana w 
KW  

  
np. Napęd 

np. silnik 
wysokoprężny 

np. wartość 
oferowana/ 
TAK 
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Lp. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

Oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


