SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia na:
Dostawa koparko-ładowarki
na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kozienicach
nr - ZIOŚiO.280.19.2022.KZP.P.DB
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 15, 26–900 Kozienice
tel.(48) 614-24-03
poczta elektroniczna: biuro@kgkkozienice.pl
adres strony internetowej: www.kgkkozienice.pl
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ
ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY
ZAMÓWIENIA BEZPOSRENDIO ZWIAZANE Z POSTĘPOWANIEM O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
www.kgkkozienice.pl zakładka: zamówienia publiczne.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. W kwestiach nieomówionych w niniejszej SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia
i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki na potrzeby oczyszczalni
ścieków w Kozienicach, zwana dalej przedmiotem zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43261000-0, 43261100-1.
OPIS KOPARKO-ŁADOWARKI.
 fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2022, dopuszczona do użytkowania na
terenie Polski,
Silnik:
 wysokoprężny o pojemności nie większej niż 3,7 l z turbodoładowaniem, chłodzony
cieczą, z systemem Common Rail, AdBlue, spełniający normy STAGE V;
 moc - minimum 115 KM;
 moment obrotowy – minimum 460 Nm;
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Układ hydrauliczny:
 pompa hydrauliczna wielotłoczkowa;
 pompa o wydajności minimum 160l na minutę;
 maksymalne ciśnienie pracy - 205 bar;
Układ napędowy:
 automatyczna przekładnia czterobiegowa, 4 biegi do przodu, 3 biegi do tyłu;
 napęd na 4 koła;
 4 koła równe 28”;
 obydwie osie skrętne;
 most przedni wahliwy;
Układ hamulcowy:
 układ hamulcowy wielotarczowy, mokry;
Kabina:
 fotel operatora z regulacją i z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa;
 regulowana kolumna kierownicy;
 drzwi wejściowe do kabiny po obu stronach;
 4 uchylne szyby boczne oraz uchylna szyba tylna;
 dwa lusterka zewnętrzne + jedno wewnętrzne;
 oświetlenie wnętrza kabiny;
 oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych;
 oświetlenie zewnętrzne (reflektory robocze przednie, tylne oraz boczne);
 wycieraczka szyby przedniej i szyby tylnej;
Parametry robocze:
Osprzęt koparkowy z ramieniem teleskopowym:
 sterowanie za pomocą joysticków hydraulicznych;
 łyżki koparkowe z zębami o szerokości ok. 300 mm. oraz ok. 600 mm.;
 łyżka skarpowa sztywna szerokości ok. 1500mm.;
 głębokość kopania - minimum 5,7m.;
 przesuw boczny wysięgnika koparkowego;
 szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany łyżek i osprzętu koparkowego;
 instalacja hydrauliczna pod młot wyburzeniowy;
 łyżki, szybkozłącza i instalacja powinny być zgodne z posiadanym przez Zamawiającego
osprzętem typu CASE DNA;
Osprzęt ładowarkowy:
 łyżka wieloczynnościowa, otwierana;
 pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1,10m3, szerokość maximum 2,40m.;
 widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej;
 układ dwóch równoległych siłowników podnoszenia ramienia;
 uchylna maska silnika;
 układ stabilizacji maszyny przeciw galopowaniu;
 automatyczny powrót do głębokości kopania;
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sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą joysticka;
zmiana kierunku jazdy (przód-tył) w joysticku;
układ samopoziomowania łyżki ładowarkowej;
wysokość wysypu łyżką ładowarkową minimum 2,7m.;
udźwig w łyżce ładowarkowej minimum 3,0t.;

Wyposażenie:
 błotniki nad kołami przedniego mostu;
 pulsujące światło ostrzegawcze – kogut;
 gaśnica;
 apteczka;
 dźwiękowy sygnał biegu wstecznego;
 hydrauliczna blokada osprzętu koparkowego w czasie transportu;
 dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim;
 certyfikat CE;
Gwarancja i serwis:
 minimalny okres gwarancji 12 miesięcy lub 2000 motogodzin (w zależności co nastąpi
wcześniej);
 w okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy (w tym koszty dojazdu,
części i płynów eksploatacyjnych oraz roboczogodzin);
 Wykonawca zapewni mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – z dojazdem do
klienta:
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia stanowi spójną technicznie i technologicznie całość.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia – do dnia 25.11.2023 r.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej
SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
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d) Zdolność techniczna lub zawodowa :
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec
którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy
Pzp.
VIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp.

Wymagany dokument
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Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg
przykładowego załącznika nr 2 do SWZ.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
Lp.
Wymagany dokument
1

Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Jeżeli znajdą się uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio przedmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
których Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr
1 do SWZ) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.
3. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o których mowa w punkcie pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony
druk oświadczenia wg Załącznika nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału
oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulujący
współpracę.
XI. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJACY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZEJ
1. Informacje ogólne
1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/),
ePUAPu
(https://epuap.gov.pl/wps/portal)
oraz
poczty
elektronicznej
(biuro@kgkkozienice.pl) na zasadach określonych poniżej.
1.2 Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
 w sprawach technicznych Ernest Wąsik tel. /48/ 614-24-03, 668-017-024,
 w sprawach formalnych Dariusz Brzozowski tel. 698-633-490, Krzysztof Boryczka
tel. 668-017-014,
w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze.
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do ,,Formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
,,Formularza do komunikacji”.
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
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elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
1.5 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPOrtalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
1.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych ,,
Formularzy do: złożenia i wycofania oferty” oraz do ,, Formularza do komunikacji” wynosi
150 MB
1.7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
1.8. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie można na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję ,, Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki ,,Postępowania”. Jest ono dostępne również na stronie internetowej
Zamawiającego.
1.9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w innych
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
2. Złożenie oferty
2.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,, Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mniniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców
na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.
2.2. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2.4 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.5 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportaluzp.gov.pl
2.6 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z
2020 r. poz. 1913 z późn. zmian.) Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecania ,, Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
2.7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, w zakresie
wskazanym w rozdziale VIII SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z
plikami stanowiącymi ofertę.
2.8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
2.9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany
w ,, Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
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2.10. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
3. Sposób komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – nie dotyczy składania ofert.
3.1 W postępowaniu korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki
do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mniniPortal (,,Formularz do komunikacji”).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
3.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki.
3.3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej na adres
email: biuro@kgkkozienice.pl
3.4 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia (BZP) i/lub numerem referencyjnym postępowania.
3.5. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie przedmiotowych środków dowodowych ora innych dokumentów lub oświadczeń
jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
XII. UDZIELNIE WYJASNIEŃ TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ
1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie, zmiany treści SWZ.
Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w wersji edytowalnej, gdyż skróci to czas
udzielenia odpowiedzi.
2. Odpowiedzi udzielane będą zgodnie z ustawą Pzp.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIV. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą do dnia 19.10.2022 r. (30 dni od upływu terminu
składania ofert).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3 wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania z ofertą.
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
3. Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego
lub podpisu zaufanego.
4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
5. W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje
folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz. 1913 z późn. zmian.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecania ,, Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum ( ZIP).
8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie
informacje wymagane w Formularzu ofertowym.
9. Treść oferty stanowi wypełniony:
1) Formularz ofertowy- wg załącznika nr 1 do SWZ.
10. Wraz z ofertą muszą zostać złożone:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania- załącznik
nr 2 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z Wykonawców)
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – jeżeli dotyczy.
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty i pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być
złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do art. 972 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez uzupełniającego.
11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia lub wycofania
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oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
2. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
oraz w niniejszej SWZ.
3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 20.09.2022 r.
do godz. 10:00
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca, po przesłaniu oferty za pomocą ,, Formularza do złożenia lub wycofania
oferty” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i
zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem ,,Formularza do wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na mniniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2022 r. o godzinie 11:00.
2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informację o:
a) nazwach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo
miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty to cena brutto wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 685 z późn. zm.). Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
2. Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia, wypełniając formularz oferty
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Cena oferty winna być ceną brutto tj. z
odpowiednim podatkiem VAT. Cena musi obejmować wszystkie niezbędne koszty do
realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszt dostawy do Zamawiającego.
3. Sposób zapłaty – przelew w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego po dostawie przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokółu odbioru.
4. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
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powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIX. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium, a mianowicie ceną oferty o znaczeniu (wadze) 100%.
2. Oferta najtańsza spośród złożonych ofert nieodrzuconych otrzyma 100pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:
Cn
K=
* 100pkt * 100%
Co
Cn – cena najniższa z ocenianych ofert (brutto),
Co – cena ocenianej oferty (brutto).
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o
miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do
podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający
uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do przedłożenia:
a) Pełnomocnictwa do zawarcia umowy (jeżeli wynika to z treści oferty).
b) Umowy regulującej współpracę – w przypadku złożenia oferty przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
XXI.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXII PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
1. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ, nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z
ofertą.
2. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:


zmiany będące następstwem działania organów administracji,
obowiązującego prawa (np. zmiana stawki podatku VAT),
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przepisów



zmiany nazwy lub formy prawnej stron.

XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w art. 505-590 ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 3 – Umowa.
Kozienice 09.09.2022 r.
Prokurent – Joanna Potent
Prokurent – Ernest Wąsik
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