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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
 

I. Zamawiający            Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
ul. Zagórowska 26 
62 – 400 Słupca 
tel/ fax (63) 275 17 60, (63) 274 39 35  
www.mzwikslupca.pl, e-mail: biuro@mzwikslupca.pl 
NIP 667–000-38-54 REGON 310504580 
Godziny urzędowania: 700-1500 

II. Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej 
jako ustawa PZP), a oznaczone jest znakiem 4a/TT/2019. Wykonawcy we wszystkich kontaktach 
z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ UŻYWANEJ KOPARKO-
ŁADOWARKI KOŁOWEJ NR 4a/TT/2019 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Słupcy używanej koparko–ładowarki nie starszej niż 2014 r. i o przebiegu nie większym niż 7000 
MTG. 
Kod CPV: 43260000-3 – Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze 
3.2 Koparko-ładowarka powinna posiadać następujące parametry:  
a) Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki: 
- używana koparko-ładowarka kołowa – rok produkcji minimum 2014, spełniająca wymagania 
pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym; 
- silnik wysokoprężny min. czterocylindrowy, o mocy znamionowej min. 68kW; 
- pojemność silnika nie mniejsza niż 4400 cm3; 
- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś, blokada mechanizmu 
różnicowego tylnej osi; 
- koła przednie min. 18 cali, koła tylne min. 26 cali; 
- opony bez widocznych uszkodzeń mechanicznych nadające się do poruszania po drogach 
publicznych; 
- skrzynia biegów maszyny – automatyczna lub półautomatyczna, min. cztery biegi w przód, cztery w 
tył; 
- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy i hydrauliczny; 
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, gumowe podkładki pod stabilizatory; 
- zawory bezpieczeństwa na podporach, wysięgniku i ramieniu koparkowym;  
- maksymalna wydajność pompy hydraulicznej – minimum 155 l/min 
- ciśnienie robocze –min. 250 bar; 
- kabina operatora całkowicie oszklona, ogrzewana i wentylowana, wyposażona w sygnał dźwiękowy, 
lusterka zewnętrzne i uchylne szyby boczne, z wycieraczkami i spryskiwaczami na przedniej i tylnej 
szybie, otwierana tylna szyba, obrotowy fotel operatora, drzwi z obu stron kabiny, kabina spełniająca 
wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS;  
- światła drogowe, oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko-ładowarki oraz światło ostrzegawcze 
(kogut); 
- kolumna kierownicy regulowana; 
- układ kierowania ze wspomaganiem hydraulicznym; 
- masa w stanie gotowym do pracy – min. 8000 kg, 
- silnik, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta; 
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- błotniki przód i tył; 
- sygnał dźwiękowy cofania, 
- szybkozłącze mechaniczne z przodu i z tyłu 
b) Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: 
- koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, 
zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej; 
- łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna; 
- widły do palet o regulowanym rozstawie; 
- pojemność łyżki ładowarki min.1,0m3 , wyposażona w lemiesz ochronny; 
- wysokość załadunku min. 2,7m; 
- sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwigni ręcznej;  
c) Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: 
- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego; 
- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) 
- głębokość kopania z wysuniętym ramieniem min.5,40m; 
-  zasięg od osi obrotu ramienia min. 5,50m; 
- kąt obrotu łyżki nie mniejszy niż 180 stopni; 
- sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni ręcznych; 
- łyżka koparkowa o szerokości min. 400 – 460 mm lub 600-650mm – 1 szt.; 
- łyżka skarpowa o szerokości minimum 1200 mm – 1 szt.; 
d) Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: 
- oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej; 
- gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 6 miesięcy; 
- podjęcie naprawy koparko-ładowarki w ramach 6-miesięcznej gwarancji musi wynosić maksymalnie 
48 godzin od zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od 
daty jej rozpoczęcia, poza sytuacjami wymiany silnika, skrzyni biegów, kabiny bądź konieczność 
rozpołowienia maszyny 
- oferowana koparko-ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, 
trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi dla operatora w języku polskim, katalog części 
zamiennych; 
- Wykonawca musi dostarczyć aktualny certyfikat „CE” na oferowaną koparko-ładowarkę;  
3.3 Koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania 
pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem 
spełnienia wymagań niniejszego postępowania.  
3.4 Maszyna winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując 
takie wyroby i materiały, które posiadają stosowne aprobaty techniczne i atesty przewidziane 
Polskim prawem.  
3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin i sprawdzenia stanu technicznego pojazdu 
oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych w siedzibie Wykonawcy, przed 
podpisaniem umowy. 
3.6 Całkowity koszt dostawy koparki do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.  
3.7 Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w 
zakresie bieżącej obsługi koparko-ładowarki dla pracowników wytypowanych przez 
Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego, podczas 
uruchomienia maszyny i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację maszyny.  
3.8 W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego lub stwierdzenia, że faktyczne 
parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w 
SIWZ oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia.  
 
IV. Termin wykonania zamówienia 

Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta dnia 22.01.2020 r. po uprzednich oględzinach 
koparko-ładowarki kołowej w siedzibie Wykonawcy. 
Termin dostawy koparko-ładowarki do siedziby Miejskiego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca– do 24.01.2020 r. 
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V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu: 
 na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP 
 na podstawie art. 24 ust 5 ustawy PZP 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  
c) zdolności technicznej lub zawodowej  

 
     5.2. złożą wypełniony formularz Ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym 

terminie; 
 5.3. spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach 
wymaganych w niniejszej SIWZ i złożonych przez Wykonawcę w Ofercie. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione warunki Wykonawca 
spełnił. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów i załączników jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wypełniony formularz 
ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) - musi zawierać następujące dokumenty: 

Załącznik nr 1 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /Wymagana 
forma dokumentu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
osoby uprawnione/ 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Zał. 2 do SIWZ) 
/Wymagana forma dokumentu – oryginał/ 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 
PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Zał. 3 do SIWZ)  

 /Wymagana forma dokumentu – oryginał/ 
 

6.2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 
reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą 
pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 

6.3. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów spowoduje odrzucenie Wykonawcy z postępowania. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcą  

7.1.Zamawiający informuje, że przyjęta forma porozumiewania się z wykonawcami: składania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony postępowania jest forma 
pisemna albo faks. 

7.2.Jeżeli wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą 
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 62 – 400 Słupca, ul. Zagórowska 26 
tel: 63 / 275 17 60,     fax: 63/ 274 39 35 

adres internetowy: www.mzwikslupca.pl      adres poczty elektronicznej: biuro@mzwikslupca.pl 

 5 

W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
Zamawiający, żąda każdorazowo niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7.3.Przekazanie za pomocą faksu dokumentów oraz informacji, o których mowa powyżej ustala się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu i fakt ich otrzymania został niezwłocznie potwierdzony.  

7.4.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień 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. 
Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 
internetowej : www.mzwikslupca.pl 

7.5.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
7.6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.mzwikslupca.pl 

7.7.Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.mzwikslupca.pl 
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

      7.8.Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
o Milena Biadasz 

7.9. Informacje będą udzielane w dni powszednie w godzinach pracy Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji tj. w godz. od 700 do 1500, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca. 

VIII. Informacje dot. wadium oraz kwoty netto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
wykonanie zamówienia 

8.1.  Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 
 8.2. Kwota netto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia: 

170 000,00 zł  
 

IX.Termin związania ofertą 
9.1. Na podstawie art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy, wykonawca zostaje związany złożoną przez siebie 

ofertą 30 dni. 
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

X.Opis sposobu przygotowania ofert 
10.1.Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie załączników (formularzy) przekazanych przez 
Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez 
Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z załącznikami (formularzami) 
opracowanymi przez Zamawiającego. 

10.2.Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez 
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub wraz z imienną pieczątką 
osoby składającej ofertę).  

10.3.Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą byś poświadczone „za zgodność 
z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę w sposób opisany w 
pkt 10.2. 

10.4.Proponuje się ponumerowanie wszystkich stron zapisanych oferty, w tym także stron 
wszystkich załączników (zachowana ciągłość numeracji). Wszystkie strony, a także wszelkie 
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miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki proponuje się, aby były parafowane przez 
osoby podpisujące ofertę. 

10.5.Ostateczną cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku – stosując zasadę, że liczbę z 
końcówką mniejszą od 5 zaokrągla się w dół, zaś z końcówką 5 i większą w górę.  

10.6.Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty określone w pkt. VI niniejszej 
instrukcji. 

10.7.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem i złożeniem 
oferty. 

10.8.Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta, w sposób zapobiegający możliwości 
przypadkowej dekompletacji zawartości oferty. 

10.9.Zaleca się aby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach, wewnętrznej i zewnętrznej. 
Obie koperty należy opisać z podaniem nazwy firmy Wykonawcy oraz podać oznaczenie: 

Przetarg nieograniczony nr 4a/TT/2019 
na dostawę używanej koparko-ładowarki kołowej 

– nie otwierać przed 13.01.2020 r. do godz. 930 
10.10.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
10.11.Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 
10.12.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. 2019, poz.1010 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być 
opatrzone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz umieszczone w osobnej 
wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 
Strony należy trwale ze sobą połączyć i ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 
dostosowanie do pozostałej części oferty, z zachowaniem ciągłości numeracji. Nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane podczas otwarcia ofert. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
11.1.Oferty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

Słupcy przy ul. Zagórowskiej 26 lub przesłać na adres zamawiającego do dnia                                 
13.01.2020 r. do godz. 900. Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą 
rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 

11.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2020 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z 
art. 86 ustawy PZP.  

11.3.Otwarcie ofert jest jawne. 
11.4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
11.5.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

11.6.W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informacje o których mowa w pkt 11.4. i 11.5. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
12.1.Cena oferowana winna obejmować całość czynności i prac oraz innych kosztów koniecznych 

do wykonania zamówienia w tym również obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
Cenę należy ustalić przy zachowaniu zasad staranności w oparciu o niniejszą specyfikację. 

12.2.Wyliczenie ceny winno być dokonane według wskazówek zamieszczonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz zawartych na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). 

12.3.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny (zgodnie z art 87 ust.2 PZP), niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawiając omyłki 
rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych 
poprawek. 

12.4 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
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XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

13.1.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi 
kryteriami : 

         - sposób oceny – punktowo liczba możliwych punktów do zdobycia od 0 do 100 pkt  
                                Lp = C + M+ R  

- zastosowane wzory do obliczenia punktowego kryterium:  
  

* Cena brutto  – 80,0 punktów 
                        C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 80 
 

* Motogodziny – 15,0 punktów 
M =  (najmniejsza liczba motogodzin koparko-ładowarki z oferowanych maszyn / 

liczba motogodzin koparko-ładowarki z badanej oferty) x 15 
 
* Rok produkcji         –    5,0 punktów 

               R = (najniższy wiek koparko-ładowarki z oferowanych maszyn / wiek koparko-ładowarki 
z badanej oferty) x 5 

          Gdzie:  2019 - 1 (roczna) 
2018 - 2-letnia 
2017 - 3-letnia 
2016 - 4-letnia 
2015 - 5-letnia 
2014 - 6-letnia 

- punkty naliczane będą do dwóch miejsc po przecinku 
13.2.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zgodna z przepisami ustawy PZP, 

odpowiadająca treści i spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert. 

13.3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 
o jest niezgodna z ustawą; 
o jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3; 
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
o zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
o została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
o zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
o 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; 
o jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

14.1. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można 
zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.  

14.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym 
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.  

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

14.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,  
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

14.7.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o 
których mowa w pkt 14.1. lit. a na stronie internetowej www.mzwikslupca.pl oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
14.8. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
14.9.Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
15.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy. 

 
XVI. Informacje dodatkowe dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo: 
16.1. dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich albo reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii; 
16.2. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany 
do złożenia: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
16.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania.  
Ponadto w przypadku wybrania ich oferty Zamawiający zażąda, przed podpisaniem umowy, 
umowy regulującej współpracę tych podmiotów.  

 
XVII. Informacje dot. zamówień uzupełniających, ofert wariantowych, ofert częściowych, 

umowy ramowej, rozliczeń w walutach obcych, aukcji elektronicznej 
17.1.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
17.2.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
17.3.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
17.4.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia z Wykonawcą umowy ramowej. 
17.5.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
17.6.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich 

złotych(PLN), z wyłączeniem walut obcych. 
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XVIII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenia zamówienia 

18.1. Środki ochrony prawnej określone w PZP dział VI przysługują wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

O F E R T A  
 

Nawiązując do ogłoszenia BZP 638541-N-2019 Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Słupcy o przetargu nieograniczonym nr 4a/TT/2019 na dostawę używanej koparko-ładowarki 
kołowej: 
 

My niżej podpisani: 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................................................................  

(Pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

.....................................................................................................................................................................  
e-mail                                                                                       telefon                                                                                fax  

  

reprezentowany przez: 

…..........…………………………….............…… 
 (imię, nazwisko, stanowisko, telefon) 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia za łączna cenę: 
 wartość netto (cena bez podatku VAT) oferty wynosi.............................................................zł 

               słownie:....................................................................................................................................   
 należny podatek VAT stawka .......% w wysokości ................................................................zł, 

słownie:....................................................................................................................................... 
 cena brutto całego zamówienia wynosi....................................................................................zł 

słownie:...................................................................................................................................... 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU 

PARAMETRY WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE 

OCENA 

SPEŁNIENIA 

PARAMETRÓW 

TAK/NIE 

(wypełnia 

Zamawiający) 

1 Koparko-ładowarka  

Marka:...........................................................

..................................................................... 

Typ:...............................................................

.................................................................... 

 

2 Rok produkcji min. 2014 r.   

3 Silnik diesel o mocy min. 68 kW kW  

4 Pojemność skokowa silnika 4400 cm3 cm3  

5 Masa w stanie gotowym do pracy min. 8000 kg kg  

6 Liczba motogodzin max. 7000 MTG MTG  

7 Napęd koparko-ładowarki  4x4 TAK/NIE  
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8 
Blokada mechanizmu różnicowego 

tylnej osi 
TAK TAK / NIE  

9 Rozmiar opon przód/tył - Przód:...................cali, tył:...............cali  

10 Skrzyni biegów  - automatyczna/półautomatyczna  

11 Liczba biegów - Przód:.................., tył:.......................  

12 
Stabilizatory z gumowymi 

podkładkami, wysuwane hydraulicznie 
TAK TAK / NIE  

13 
Zawory bezpieczeństwa na podporach, 

wysięgniku i ramieniu koparkowym 
TAK TAK / NIE  

14 
Maksymalna wydajność pompy 

hydraulicznej 
min. 155 l/min TAK / NIE  

15 Ciśnienie robocze min. 250 bar TAK / NIE  

16 

Światła drogowe, oświetlenie robocze z 

przodu i tyłu koparko-ładowarki oraz 

światło ostrzegawcze (kogut) 

TAK TAK / NIE 
 

17 Kolumna kierownicy regulowana TAK TAK / NIE  

18 

Silnik, skrzynia biegów i mosty 

wyprodukowane przez jednego 

producenta 

TAK TAK / NIE 
 

19 Błotniki przód i tył TAK TAK / NIE  

20 Sygnał dźwiękowy cofania TAK TAK / NIE  

21 

Kabina spełniająca certyfikaty 

ROPS/FOPS, posiada pozostałe 

wyposażenie ujęte w SIWZ 
 

TAK 

Wypisać w jakie systemy zabezpieczające  

(ROPS/FOPS) wyposażona jest koparko-

ładowarka: .............................................. 

...................................................................... 

Posiada pozostałe wyposażenie ujęte w 

SIWZ:  TAK / NIE 

 

22 
Szybkozłącze mechaniczne z przodu i z 

tyłu 
TAK TAK / NIE  

23 

System z równoległymi siłownikami 

przechylania łyżki,zapewniający 

samopoziomowanie łyżki 

ładowarkowej 

TAK TAK/NIE 

 

24 
Łyżka ładowarkowa dzielona 

(otwierana), wielofunkcyjna 
TAK TAK/NIE  
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25 
Widły do palet o regulowanym 

rozstawie 
TAK TAK/NIE  

26 
Pojemność łyżki ładowarki min.1,0m3 , 

wyposażona w lemiesz ochronny 
TAK TAK/NIE  

27 
Wysokość załadunku  

 
min. 2,7 m m  

28 
Sterowanie układem ładowarkowym za 

pomocą dźwigni ręcznej 
TAK TAK/NIE  

29 
Możliwość przesuwu bocznego 

wysięgnika koparkowego 
TAK TAK/NIE  

30 
Ramię koparkowe o zmiennej długości, 

rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) 
TAK TAK/NIE  

31 
Głębokość kopania z wysuniętym 

ramieniem min.5,40m 
min. 5,40 m m  

32 
Zasięg od osi obrotu ramienia min. 

5,50m 
min. 5,5 m m  

33 
Kąt obrotu łyżki nie mniejszy niż 180 

stopni 
TAK TAK/NIE  

34 
Sterowanie układem koparkowym za 

pomocą dwóch dźwigni ręcznych 
TAK TAK/NIE  

35 
Łyżka koparkowa o szerokości min. 

400 – 460 mm lub 600-650mm 1 szt. 
TAK TAK/NIE  

36 
Łyżka skarpowa o szerokości minimum 

1200 mm – 1 szt. 
TAK TAK/NIE  

37 

Gwarancja na oferowaną koparko-

ładowarkę musi wynosić co najmniej 6 

miesięcy 

TAK TAK/NIE 
 

38 
Aktualny certyfikat „CE” na oferowaną 

koparko-ładowarkę 
TAK TAK/NIE  

39 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK TAK / NIE  

40 Katalog części zamiennych TAK TAK / NIE  

41 Gaśnica TAK TAK / NIE  

42 Trójkąt ostrzegawczy TAK TAK / NIE  
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43 Dodatkowe wyposażenie -  

 

 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz załącznikami do niej, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje 
potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia a wszelkie koszty ujęte 
w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy. 

3. Oświadczam, że umieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne 
postanowienia treści umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń oraz,                              
że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta dnia 
22.01.2020 r. po uprzednich oględzinach koparko-ładowarki kołowej w siedzibie Wykonawcy. 
Termin dostawy koparko-ładowarki do siedziby Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 Słupca – do 24.01.2020 r. 
4. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert. 
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z 
warunkami/parametrami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz załącznikach do niej. 

       6. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie:  
................................................................................. tel ................................................................ 

      7. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 
 

Załącznik nr 1 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Zał. 2 do SIWZ) 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 
PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Zał. 3 do SIWZ) 

8.Ofertę złożono na ....... ponumerowanych i zszytych stronach i stanowi ona kompletną całość. 
9.Informujemy, iż dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od ....... do ....... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

 
 
 
……………….…………………                                                                    ……………………………………………… 
             miejscowość, data                                                                                             podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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 ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Wykonawca: 

………………………………...… 

………………………………..… 

…..............................................… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                                    

pn. Przetarg nieograniczony nr 4a/TT/2019 na dostawę używanej koparko-ładowarki kołowej, 

prowadzonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 

Słupca, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

 Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków 

 Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów i załączników jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
        (podpis Wykonawcy)  
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

 Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełnienia tych warunków 

 Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów i załączników jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….……………………… 

..……………………………....…………………………………………………………………………, 

w następującym zakresie: ………………………………..........................................................………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis Wykonawcy)  

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis Wykonawcy)  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

Wykonawca: 

………………………………...… 

………………………………..… 

…..............................................… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Przetarg nieograniczony nr 4a/TT/2019 na dostawę używanej koparko-ładowarki kołowej, 

prowadzonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62-400 

Słupca, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis)  
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis)  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………….......................................

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis)  

 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,                    

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis)  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

                ………………………………………… 
               (podpis)  

 
 
 
 

 
 
 


