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I.
1.

INFORMACJE OGÓLNE:
Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM lub EPGK
• kod, miejscowość, województwo, powiat: 82-300 Elbląg, warmińsko – mazurskie, Elbląg
• ulica, nr domu, nr lokalu:
ul. Szańcowa 1

internet:
• tel.: 55 232 64 08;

2.

http:// www.epgk.pl
przetargi@epgk.pl

Operator postępowania:
•
kwestie techniczne
Marek Cymerys – Dyrektor Spółki
telefon 55 232 64 08
telefon komórkowy 662 027 100
adres e-mail: marek.cymerys@epgk.pl
•

kwestie proceduralne
Maria Brejdak – Kierownik działu organizacyjno-prawnego
telefon 55 232 64 08
telefon komórkowy 604 099 151
adres e-mail: przetargi@epgk.pl

w dniach roboczych w godz. 7.00-15.00
3.

Oznaczenie postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(zwana dalej SIWZ) oznaczona jest znakiem: ZP-1/EPGK/2019/D/PN

4.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie
prowadzone będzie w trybie przetargu
nieograniczonego
zgodnie z „Procedurą postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości
przekraczającej w złotych polskich równowartość 30 000 euro”

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.

2.
3.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej
wraz z osprzętem, na potrzeby prac realizowanych przez EPGK w Elblągu, zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załącznik nr 5 do niniejszej
SIWZ.
Maksymalny rok produkcji przedmiotu zamówienia nie może być niższy niż 2013.
Maksymalny przebieg przedmiotu zamówienia nie może być wyższy niż 6900 MTG.
Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
zawarte są w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ – Specyfikacja techniczna koparki kołowej,
obrotowej wraz z osprzętem.
Uwaga:
Parametry techniczne i wyposażenie zamawianej maszyny mają charakter wymogów
minimalnych.
Wpisanie parametrów alternatywnych nie jest jednoznaczne z ich przyjęciem przez
Zamawiającego.
Wszelkie zmiany parametrów alternatywnych będą rozpatrywane na etapie pytań
i odpowiedzi do momentu wygaśnięcia terminu składania ofert – pytania należy zadawać
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zgodnie z zapisami pkt. VI niniejszej SIWZ.
Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Wraz z
przedmiotem zamówienia Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane
dokumenty. W przypadku braku dokumentów, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru
przedmiotu zamówienia.
Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie
umowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z FORMULARZEM OFERTY (ZAŁĄCZNIK NR 1):

4.

5.
6.
1)

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Uwaga:
a) Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na:
- ZAŁĄCZNIKU NR 2a do SIWZ - dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- ZAŁĄCZNIKU NR 2b do SIWZ - dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania.
b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2)

dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w
przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
Uwaga:

a) dokumenty mają określać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
b) zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.
3) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Uwaga:
a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
b) wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje,
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
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c) oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym
d) ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ,
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4)
Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga:
a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane
oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.
5) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z
prowadzeniem postępowania przetargowego – zgodnie ze wzorem w ZAŁĄCZNIK NR 4
do SIWZ,
6) Wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 5 do niniejszej SIWZ – Specyfikacja techniczna koparki
kołowej, obrotowej wraz z osprzętem - prosimy również określić typ i markę oferowanej
maszyny.
7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY:
1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których
mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ, a także złożą
oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących
przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c) zaświadczenie
właściwego
Oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
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3. Wykluczeniu podlegają:
a) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
b) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za jedno lub kilka przestępstw wymienionych w lit. a),
c) spółki, których wspólnika/partnera/członka zarządu/komplementariusza prawomocnie
skazano za jedno lub kilka przestępstw wymienionych w lit. a).
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, pkt.:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
13)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
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jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy na podstawie art. 24
ust. 5 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych również wykonawcę.

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin realizacji: minimalny termin dostawy 7 dni
2. Miejsce realizacji: Baza EPGK sp. z o.o. 82-300 Elbląg ul. Orla 2

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać do dnia 29.03.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie EPGK sp. z o.o.
osobiście lub za pośrednictwem poczty (Poczta Polska, firma kurierska) w formie
papierowej na adres: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością 82-300 Elbląg ul. Szańcowa1, w zamkniętej kopercie
oznakowanej następująco:

OFERTA ZP-1/EPGK/2019/D/PN
w postępowaniu pn:
”Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej, obrotowej
wraz z osprzętem ”
Nie otwierać przed: 29 marca 2019, godz. 12:15

2.
3.

Wewnątrz winna znajdować się druga koperta zawierająca komplet dokumentów, na której
należy również umieścić powyższą treść oraz nazwę Wykonawcy.
Termin zadawania pytań do dnia 25.03.2019 r.
Termin udzielenia odpowiedzi do dnia 27.03.2019 r.

VII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY / KRYTERIUM OCENY OFERT:
cena 60%, termin dostawy 40%
1.
2.

Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny netto wyliczonej zgodnie ze
wzorem przedstawionym w pkt VIII pkt 2 SIWZ, na podstawie analizy ceny netto koparki wraz
z osprzętem (wartość obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
m.in.: koszty dostawy i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do miejsca przekazania,
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rozładunku, koszty nadzoru przedstawicieli Wykonawcy przy rozładunku, rozruchu oraz
wszelkie inne koszty poniesione w celu realizacji przedmiotu zamówienia, przeszkolenia
pracowników w zakresie obsługi maszyny, gwarancja rozruchowa 300 motogodzin),
Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami
określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny i
terminu dostawy urządzenia. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą
ceną i najkrótszym okresem dostawy, z zastrzeżeniem Rozdziału V, ust. 1 SIWZ.

3.

4.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
1.1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
1.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą
pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.
1.3. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Ofertę składa się w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:
a) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ;

OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania
na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(pieczątka i podpis lub czytelny podpis).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu
OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
b) Kopia wypełnionego Załącznika Nr 1 będzie stanowić jednocześnie Załącznik nr 1 do umowy.

IX.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy

Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, zgodnie z Art. 24 aa PzP, najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona najkorzystniej, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać
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najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami o następującym znaczeniu:
(1) cena (brutto) - 60 %
(2) termin dostawy przedmiotu zamówienia - 40%
4.

Sposób oceny ofert:
Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny
ofert:
XC x 60% + Xtw x 40%
gdzie:
Xc - liczba punktów przyznawana w kryterium cena
Xtw – liczba punktów przyznawana w kryterium termin dostawy
(1) Sposób obliczenia Xc:
Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę wykonania zamówienia otrzyma 100
pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
Xc=

cena najniższa x 100 pkt
cena badanej oferty

(2) Sposób obliczenia Xtw:
Sposób oceny ofert w kryterium terminu dostawy będzie przyznawany na zasadzie:
- termin dostawy 7 dni
– 40 pkt,
- termin dostawy 8 - 14 dni
– 20 pkt,
- termin dostawy 15 - 21 dni
– 10 pkt
- termin realizacji powyżej 22 dni
– 0 pkt
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta, która po zsumowaniu liczby punktów
uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, uzyska największą liczbę punktów PKT.
PKT = C + TD
PKT – całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie
Ccałkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”
TD - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „termin dostawy”
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone ofert o takiej samej cenie, zamawiający
wezwie dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego, ofert dodatkowych.
8. Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

X. WYMAGANIA
DOTYCZACE
WADIUM
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
A. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

I

ZABEZPIECZENIA
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B. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
zgodnie z Projektem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

XI.ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Załącznik 1
Załącznik 2 a
Załącznik 2b
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8

Formularz oferty.
Oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
Oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu
Projekt umowy
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w
związku z prowadzeniem postępowania przetargowego
Specyfikacja techniczna
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych
Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
(pieczęć Wykonawcy)

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1
W związku z zamówieniem niepublicznym nr postępowania: ZP-1/EPGK/2019/D/PN na realizację
zadania pn. „Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem -1 sztuka”
organizowanym przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w trybie przetargu nieograniczonego, działając w imieniu i na rzecz (nazwa
firmy):
……………………………………………………………………………………………………………………………
składamy ofertę wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w toku postępowania przetargowego i podaję:
I.
Dane dotyczące Firmy:
ZAMAWIAJĄCY

Nazwa:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Elblągu

Adres:

82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nazwa:
1.
NIP:
Województwo:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
E-mail:

Tel.:

Adres internetowy (URL):

Faks:

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem*
ADRES DO KORESPONDENCJI

Nazwa:

TAK
NIE

Kraj:
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Województwo:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj:

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):
Tel:

Faks:
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Cena jednostkowa wyniesie ………………………..zł
(słownie: ………………………………………………………….………………złotych), plus podatek VAT: ..……….…. zł (słownie:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………złotych).
Kwota brutto ……………..…. zł (słownie: ………………………………………….…….……………………..złotych).
1.

Rok produkcji przedmiotu zamówienia ………………………………………

2.

Termin dostawy zamówienia do dnia …………………………………………

3.

Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane.

5.

Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
L.p.

Nazwa części zamówienia

Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.

6.

Podwykonawcy, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1:
L.p.
Nazwa (firma) podwykonawcy

Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powołują się na zasoby podwykonawców, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
7.

Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór Umowy został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
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9.

Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień
i informacji faksem lub mailem oraz zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego, do niezwłocznego
potwierdzania faktu ich otrzymania.
Nr faksu lub adres e-mail, na który należy kierować przekazywane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
i informacje:
……………………………………………………….
Uwaga:
W przypadku niedysponowania przez Wykonawcę faksem i adresu e-mail należy przekreślić powyższy zapis.

............................., dnia ........................ …..........................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

……………………………………………………………………
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy.

…..........................................
Miejscowość i data

*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2a do SIWZ

Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1
…………………………………………………………
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

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.

Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem
prowadzonego przez EPGK sp. z o.o., oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt V. lit. D. SIWZ.

…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w
pkt
V.
lit.
D.
SIWZ,
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym
zakresie: …………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… (wskazać podmiot podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania 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.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik 2b do SIWZ
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Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1
…….…………………………………..
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

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.

Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem
prowadzonego przez EPGK sp. z o.o., 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 pkt 1 ustawy Pzp.
…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

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.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

c.d. Załącznik 2b

Nr postępowania: ZP-1/EPGK/2019/D/PN
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do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… (podać
pełną nazwę/firmę, adres, NIP podmiotu) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania 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.

………………………….…………………………………
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy
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załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA Nr ZP-1/EPGK/D/2019/PN
Zawarta w Elblągu, dniu …………… roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) pomiędzy:
Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa , NIP 578 31 25 340, REGON 367431388, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu
którego działa:
1.

Marek Cymerys – Dyrektor EPGK sp. z o.o. w Elblągu

a.....................................................................................................................................................
zarejestrowaną w ....................................................................................................................pod
numerem............................................ posiadającym NIP................................................... REGON
............................................................................... zwanym Wykonawcą, w imieniu którego działa:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w zakresie
Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem
sztuk 1, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Parametry techniczne przedmiotu umowy znajdują się w załączniku 5 do SIWZ, który stanowi integralną
część niniejszej umowy.
3. Dane identyfikacyjne koparki kołowej, obrotowej:
marka ……………,
typ/model …………..,
rok produkcji………..,
nr podwozia ………………………………………..,
nr zabudowy …………………………….,
przebieg w km ……………………………,
3. Przekazanie pojazdu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi protokołem odbioru z udziałem przedstawicieli obu
stron w dniu zawarcia niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że pojazd spełnia warunki określone w załączniku nr 5 do SIWZ
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty związane z pojazdem, a wymagane
do zarejestrowania pojazdu, o którym mowa w ust. 2.
§2
Termin dostawy
Strony ustalają termin dostawy przedmiotu umowy na….. dni od dnia udzielenie zamówienia.
§3
Wynagrodzenie
1. Wykonawca otrzyma za dostawę przedmiotu umowy, tj. koparki kołowej, obrotowej z osprzętem
wynagrodzenie w wysokości:
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……………………………………..zł netto (słownie: ……………………………złotych),
plus podatek VAT: ..……….…. zł (słownie: ……………………………złotych).
Kwota brutto ………………. zł (słownie: …………………………………..złotych).
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu umowy.
2. Rozliczenie należności wynikającej z zakresu objętego przedmiotem umowy nastąpi przelewem, na
podstawie faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
3. Zamawiający dokonana płatności w ciągu 7 dni, licząc od daty odbioru sprzętu, stwierdzonego w protokole
odbioru.
§4
Gwarancje
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie zgodny ze złożoną ofertą oraz wolny od wad
fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
2. Wykonawca udziela gwarancji rozruchowej na przedmiot zamówienia w ilości ……. motogodzin.
3. Początek terminu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru pojazdu, o którym mowa w §1 ust.2 niniejszej
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie obowiązywania
gwarancji.
4. Zamawiający, w razie stwierdzenia ewentualnych wad zrealizowanego przedmiotu umowy (podczas jego
eksploatacji) w okresie gwarancji jakości, obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji.
§5
1. Strony uzgodniły, iż w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, będą
naliczane kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy lub dokumentów, o których mowa w §1, w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji przez Zamawiającego
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od daty wyznaczonej na
usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych wg Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
przypadku dostawy pojazdu nie odpowiadającego warunkom, o których mowa w załączniku nr 1a do SIWZ
lub zwłoki w dostawie przedmiotu umowy powyżej 14 dni od terminu wynikającego z umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi
14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy, a określonych
w niniejszym rozdziale.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego
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Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w
przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia,
3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów,
jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
4) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot
świadczenia.
§7
1. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Integralną częścią umowy są podpisane przez strony załączniki.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

_________________________

_________________________

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
• oferta Wykonawcy ze specyfikacją przedmiotu (załącznik 1 i 5)
• SIWZ wraz z załącznikami
• protokół odbioru przedmiotu umowy

WYKONAWCA
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Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania
przetargowego w systemie SWZ
Mając na uwadze zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
1.

2.
a)

b)

Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania
przetargowego w SWZ przetwarzały będą wyłącznie na jej potrzeby oraz chroniły je będą
przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych osobowych - z dniem 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony
zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
Dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze Stron wymienionych
udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i
przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego (prawnie
usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania)
Oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. następujące dane, kategoria osób danych osobowych:
pełnomocników do zaciągania zobowiązań reprezentantów firmy, informacje potwierdzające
zdolność do pracy oraz kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.

Firma .......................................................... /wpisać nazwę/ zobowiązuje się i oświadcza, że
poinformuje osoby, których dane są wymienione w składanej ofercie o fakcie udostępnienia ich dla
Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz do zebrania podpisanych
oświadczeń o poniższej treści od tych osób.

Data i podpis oferenta

................................................
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Oświadczenie
1)

2)
3)

4)

Oświadczam, że ostałem(am) poinformowany(a):
w momencie przekazania przez …………………………………………….. /nazwa podmiotu/ moich danych
osobowych do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy
ulicy Szańcowej 1 w Elblągu, wyżej wymieniona spółka stanie się administratorem moich
danych osobowych (dalej jako ADO);
ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. Monikę Zygmunt – Jakuć, z którym
mogę skontaktować się za pomocą e-maila iodo@epgk.pl
moje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres meilowy, nr tel., uprawnienia
zawodowe, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań zostały przekazane ADO przez
wskazany powyżej podmiot;
moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i w
oparciu o następujące podstawy prawne:
Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przeprowadzenia
przetargowego

Uprawniony cel EPGK sp.z o.o.

postępowania

5)

Moje dane osobowe będą ujawniane:
a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie
ADO;
6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
7) Moje dane będą przechowywane przez ADO przez następujący okres: do zakończenia procesu
zakupowego i dla potrzeb archiwizacji
8) Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one
nieprawidłowe;
9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania usunięcia
danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sprawie realizacji praw mogę
kontaktować się z inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 2 powyżej.
10) Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału
człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu;
11) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości również, że:
1. Z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją przysługuje mi prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, w tym profilowania w przypadku,
gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:
1) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust.
1 lit. e RODO1);
2) uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
…………………………………………………
1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

Specyfikacja techniczna koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem
(wymienione parametry mają charakter wymogów minimalnych)

PARAMETRY WYMAGANE:
Rodzaj maszyny: koparka kołowa obrotowa wraz z osprzętem
Rok produkcji: wyprodukowana nie wcześniej,
niż w 2013 r.
Napęd:
Silnik 4 cylindrowy
POJ. SKOK. SILNIKA - [dm3]
4
MOC MAKS. SILNIKA - [KM]
91
PRĘDKOŚĆ MAKS. - [km/h]
20
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA - [dm3]190
typ podwozia – kołowe
min. szerokość [mm] 2450
maks. masa operacyjna [kg] 8600
maks. gabaryty do transportu [wys x szer x dł] 2930 x 2450 x 6300
rodzaj paliwa - ON
min. pojemność łyżki [m³] 0,07
maks. pojemność łyżki [m³] 0,39
maks. dł. ramienia łyżki [mm] 2000
maks. zasięg kopania[mm] 7580
maks. głębokość kopania [mm] 4080
maks. wys. skrawania [mm] 7500
maks. wys. rozładunku [mm] 5400
min. promień obr. koparki [mm] 2960
maks. siła kopiaca ramienia [kN] 42,6
maks. siła kopiąca łyżki [kN] 53,2
wyposażenie koparki:
• Ramię umieszczone po prawej stronie kabiny ; trzy x łamane plus
dodatkowy skręt przy kabinie
• szybkozłącze uchylne, obrotowe ( 3600 ) tzw. TiltRotator z możliwością
przezbrojenia z kabiny operatora
• 3 łyżki do kopania
•
łyżka skarpowa szerokości ok.150 cm
• Widły do podnoszenia palet
• Hydrauliczny młot wyburzeniowy
• inst. hydrauliczna chwytaka + skarpówki + młota do kucia
• kamera wsteczna
•
klimatyzacja
• Kabina przeszklona
• Lemiesz z tyłu
• Cztery koła skrętne , oraz tzw. „ psi chód”
•
Kabina całkowicie oszklona, ogrzewana i wentylowana wyposażona w
lusterka zewnętrzne i uchylne szyby.
• Zawieszenie kabiny na elementach amortyzacyjnych co chroni operatora
przed drganiami.
• Fotel operatora o regulowanej wysokości , nachyleniu, regulowanym
położeniu do przodu- do tyłu.
• Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.

TAK/NIE

PARAMETRY*
ALTERNATYWNE
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•
•
•
•

Trójkąt ostrzegawczy
Zestaw narzędzi.
Radio CD + antena.
Apteczka.
Instrukcja obsługi w języku polskim.

Wykonawca dostarczy zamawiającemu DTR oraz katalog części danej
maszyny.
Norma spalin min. EURO IV.

INFORMACJE DODATKOWE:
Próbne uruchomienie koparki na powierzchni
Uruchomienie koparki na powierzchni wraz z przeprowadzeniem szkolenia
dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – dla 4
osób

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY ODBIORZE:
specyfikację techniczna oferowanej koparki kołowej wraz z co najmniej
10 kolorowymi zdjęciami pojazdu (wykonanymi z zewnątrz i wewnątrz
kabiny łącznie, stanem licznika, zabudową , kołami oraz komorą silnika).
Deklaracja Zgodności WE
Protokół zdawczo-odbiorczy

TERMIN DOSTAWY:
maksymalny – należy podać ilość dni

INNE WYMAGANIA:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
na własny koszt.
wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia tj. na
placu manewrowym w siedzibie EPGK w Elblągu dwóch wyznaczonych
pracowników przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji
koparki kołowej bez pobierania dodatkowych opłat.
odbiór przedmiotu zamówienia będzie potwierdzony protokołem zdawczo
- odbiorczym, podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy.
przekazany przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i
prawnych.
zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego
przedmiotu zamówienia oraz kontroli sprawności urządzeń w nich
zamontowanych przed podpisaniem umowy,
najbliższa baza warsztatowo-serwisowa w odległości nie większej niż 150
km od siedziby EPGK

GWARANCJA:
rozruchowa – 300 motogodzin

INNE :
baza warsztatowo-serwisowa w odległości nie większej niż 150 km od siedziby
Zamawiającego z własnym zapleczem serwisowym, magazynem części oraz
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samochodem serwisowym

MIEJSCE DOSTAWY:
Dostawa urządzenia wraz z dokumentacją odbiorową na: Baza EPGK
sp. z o.o. 82-300 Elbląg ul. Orla 2

SZKOLENIE:
Uruchomienie koparki wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla przyszłych
operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji maszyny – 4 osoby.

UWAGA ! Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Zamawiający informuje że opis techniczny oferowanej koparki kołowej jest treścią oferty i nie
podlega uzupełnieniu w trybie ustawy UZP
2) Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne ( to
znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie).
UWAGA:
Wpisanie parametrów alternatywnych nie jest jednoznaczne z ich przyjęciem przez
Zamawiającego.
Wszelkie zmiany parametrów alternatywnych będą rozpatrywane na etapie pytań i
odpowiedzi do momentu wygaśnięcia terminu składania ofert – pytania należy zadawać zgodnie
z zapisami pkt. VI SIWZ.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego:

Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem
prowadzonego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Elblągu, oświadczam, co
następuje
oświadczam, że należę / nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.
* niepotrzebne skreślić

PODPISANO
.................................., dnia ............................... r.

.............................................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1

…………..…………………………………
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/
Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem

zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że oferowane dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PODPISANO

.................................., dnia ...............................

.............................................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej
(osób uprawnionych) do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Oświadczam, iż:
.....................................................................................................................................................
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oddaje do dyspozycji:
.....................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby tj.
……….………………………………………………………………………………………………………………….…………….….…..
na potrzeby realizacji zamówienia pn.
Zakup i dostawa używanej koparki kołowej, obrotowej wraz z osprzętem
prowadzonego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Elblągu, oświadczam, co następuje
1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą:
tak
nie
…………….……., dnia ………….……. r.
……….………………………….………….………………………
data i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby

