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INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
2. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami składającymi się na specyfikację 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
3. Formularz oferty powinien być wypełniony (z uwzględnieniem odpowiednich wykreśleń) przez 

Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Wszelkie ewentualne zmiany 
powinny być parafowane przez Wykonawcę.  

4. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a numeracja stron powinna rozpoczynać 
się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

5. Każda ze stron oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 

ostateczna cena.  
7. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, zawarcia 

umowy i późniejszej realizacji zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Nazwa:  PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 
Adres:    UL. PRZEMYSŁOWA 4 

   97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  
 

FAX: (44) 646 15 66 
sekretariat@pwik.piotrkow.pl 
 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – PRZETARG NIEOGRANICZONY,  
przeprowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Piotrkowskich Wodociągach                            
i Kanalizacji Sp. z o.o. 
 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Piotrkowskich 
Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. 
 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Wyposażenie oraz parametry techniczne: 
1) Koparko-ładowarka fabrycznie nowa z 2018 r. 

2) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i interkulerem o mocy użytecznej  nie mniejszej, niż 

100 KM. 

3) Silnik spełniający normę spalin  STAGE IV. 

4) Pojemność silnika 4,0- 4,5 l. 

5) Olej silnikowy 13-15 l. 

6) Skrzynia biegów w pełni automatyczna Power Shift, możliwość zmiany biegów pod obciążeniem                        

z pełną automatyczną zmianą przełożeń. 

7) Wybór kierunku jazdy za pomocą przełącznika – Power Shuttle. 

8) Sześć biegów  w przód i min. 3 biegi w tył. 

9) Blokada mechanizmu  różnicowego. 

10) Przednia i tylna oś, koła skrętne. 

11) Napęd kop-ład na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś. 

12) Wszystkie koła równe o wymiarach  16,9x28. 

13) Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o maksymalnym wydatku nie mniejszym niż 160l/min. 

14) Układ hydrauliczny 115-120 l. 

15) Ciśnienie robocze 245- 255 bar. 

16) Kabina maszyny z zainstalowanymi światłami roboczymi cztery z przodu i cztery z tyłu. 

17) Osłony, kratki tylnych lamp. 

18) Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS. 

19) Błotniki kół przód i tył z gumami p/błotnymi. 

20) Podkładki gumowe pod podpory. 

21) W pełni regulowane siedzenie pneumatyczne wyposażone w pas bezpieczeństwa + pokrowiec. 

22) Lusterka zewnętrzne. 

23) Uchylne szyby boczne. 

24) Wycieraczki na tylnej i  przedniej szybie. 

25) Ogrzewanie oraz wentylacja i klimatyzacja. 



 

 

 

26) Instalacja  radiowa, głośniki z odbiornikiem 

27) Ramię koparki wydłużane teleskopowo, głębokość kopania nie mniejsza niż 590 cm. 

28) Udźwig na pełnej wysokości ładowarki powyżej 4 000 kg. 

29) Zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia miń 6,5m- koparka 

30) Zasięg na poziomie gruntu  w bok od osi maszyny miń 7,1 m- koparka 

31) Kąt obrotu łyżki nie mniejszy niż 200ᵒ. 

32) Udźwig z wysuwem  miń 1075 kg, bez wysuwu 1880 kg. 

33) Sterowanie ramieniem koparkowym i ładowarkowym za pomocą joysticków. 

34) Łyżki do koparki o szerokościach: od 30 do 40 cm; od 55 do 65 cm; od 75 do 85 cm; od 130 do 

150 cm. ( skarpowa) - proszę podać producenta - do łyżek dodatkowe zestawy  zębów. 

35) Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z widłami do palet- zamontowane na ramieniu. 

36) Szybkozłącze łyżek koparki- mechaniczne – zamontowane na ramieniu. 

37) Ramiona ładowarki z dwoma siłownikami wychyłu łyżki ładowarki zapewniające równe 

podnoszenie wideł. 

38) Układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu. 

39) Łyżka ładowarki  wielofunkcyjna z widłami, typu 6 w 1 o pojemności 1,3 m3  szerokość                               

min. 240 cm -  łyżka wyposażona  w lemiesz + dodatkowy kpl.                       

40) Przełącznik wyboru  pracy układu koparki SAE/ISO.  

41) Wysokość załadunku min. 300 cm; wyładunku min. 250 cm; wysokość podnoszenia na widłach 

min. 280 cm, kąt wysypu łyżki 45o - dotyczy ładowarki. 

42) Wprowadzona na ramieniu koparki linia hydrauliczna do zasilania młota hydraulicznego. 

43) Rama przesuwu bocznego całego ramienia koparki , wyposażona w powłokę galwaniczną, 

44) Młot wyburzeniowy 320-350 kg, przygotowany do połączenia  z ramieniem koparki- podać 

producenta – do młota należy dołączyć minimum 4 groty do kłucia betonu. Stal o średniej 

hartowności i dużej twardości, o dobrej skrawalności i odporności na ścieranie.  

45) Pompa  głębinowa, szlamowa  2- 3’’ z przewodami do wejścia hydraulicznego o długości min. 9 m            

i złączkami oraz przewód do odprowadzania  szlamu o długości min 25 m - podać producenta 

pompy oraz jej parametry i wydatek. 

46) Instalacja narzędzi ręcznych zamontowana w miejscu nie kolizyjnym. 

47) Certyfikat CE. 

48) Maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie  z obowiązującymi przepisami ustawy o ruchu drogowym. 

49) Maszyna nie wymagająca rejestracji – maszyna wolnobieżna. 

50) Wykonawca zapewnia autoryzowany mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, stacjonarny, 

w odległości nie większej niż 55 km od siedziby zamawiającego. 

51) Maszyna wyposażona w skrzynkę narzędziową, immobiliser, gaśnicę, smarownicę, trójkąt 

ostrzegawczy, ostrzegawczą lampę błyskową o barwie pomarańczowej – do uzgodnienia                               

z zamawiającym. 

52) Napięcie 12 V. 

53) Alternator 150 A. 

54) Przewody elektryczne spełniające wymogi normy IP69. 

55) Zbiornik paliwa 150 l. 

 

 



 

 

 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) W momencie przekazania przedmiotu umowy przekazać Zamawiającemu oryginały wszelkich 

dokumentów dotyczących pojazdu: 
a) instrukcje obsługi w języku polskim, 
b) katalog części zamiennych w języku polskim, 
c) dokumenty gwarancyjne na kompletny pojazd, 
d) instrukcje BHP, 
e) certyfikat CE, 

f) maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie  z obowiązującymi przepisami ustawy o ruchu drogowym, 

g) maszyna nie wymagająca rejestracji – maszyna wolnobieżna. 

2) przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie budowy, obsługi                                       
i eksploatacji dostarczonej koparko-ładowarki. Do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 
do 31 lipca 2018 r. Miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego, tj. ul. Przemysłowa 4 w 
Piotrkowie Trybunalskim,  

3) terminem wykonania umowy jest dzień, w którym przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 
podpiszą protokół odbioru przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca ubezpieczy koparko-ładowarkę na czas transportu do siedziby Zamawiającego.  
4. Wykonawca ponosi koszty transportu koparko-ładowarki do siedziby Zamawiającego oraz ponosi 
odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu.  
5. Koparko-ładowarka musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20-06-1997 r.   Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 2017 r. Nr 1260 ze zm.). 
6. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni 
termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich 
sytuacjach będzie termin usunięcia wad. 
2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, 

b) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia 
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań, na zasadach określonych  
w §8 umowy.  W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy 
po raz drugi, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy. 

 
3. Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na minimum 2 500 godzin pracy kompletną koparko-
ładowarką waz z całym osprzętem. 
2. O wszelkich ujawnionych usterkach (awariach) w czasie użytkowania pojazdu, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę w terminie 1 miesiąca od dnia ujawnienia. 
3. Wykonawca przystąpi do usuwania usterki (awarii) niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od 
chwili zgłoszenia. Termin przystąpienia do usunięcia usterek (awarii) w technicznie uzasadnionych 
przypadkach może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego. 
4. Wykonawca udokumentuje posiadanie serwisu mobilnego poprzez załączenie zdjęcia do oferty. 
5. Wykonawca  zapewni bezpłatny przyjazd serwisu w okresie gwarancji pojazdu do siedziby 
Zamawiającego do maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, pocztą elektroniczną 
lub faksem w celu naprawy (w przypadku uszkodzeń nadbudowy lub podwozia). 
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 



 

 

 

7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć je przy 
pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 
8. Wykonawca w trakcie trwania gwarancji zapewni nieodpłatnie maszynę zastępczą w przypadku 
naprawy pojazdu trwającej dłużej niż 10 dni roboczych.  
9. Wykonawca przedstawi wykaz obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych (załączone dokumenty                 
do oferty) na 36 miesięcy.. 
10. Wykonawca przedstawi szczegółowe warunki gwarancji  na kompletną koparko-ładowarkę                               
z osprzętem.  
11. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił  Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.  
12. Wszystkie naprawy w trakcie trwania  gwarancji i przeglądy gwarancyjne na koszt wykonawcy                      
w siedzibie zamawiającego- proszę przedstawić harmonogram przeglądów- gwarancja na minimum 2500 
godzin pracy sprzętu.  
 

ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 
 
ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
W terminie od dnia podpisania umowy do 31-07-2018 r.  
 
ROZDZIAŁ IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika                        
to z odrębnych przepisów: 

  
Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić dokument, z którego wynika, że jest on 
uprawniony do prowadzenia działalności, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
 
2. sytuacji finansowej lub ekonomicznej   
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej                 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.                      
500 000 zł.  
 
3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Określenie warunków:  Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech latach przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, 



 

 

 

co najmniej trzy dostawy odpowiadające zakresowi  i złożoności    porównywalnej z przedmiotem 
niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 450 000 zł netto. Za prace odpowiadające zakresowi                                              
i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia uznane będą prace polegające na 
dostawie koparko-ładowarki  - wg załącznika nr 4. 
 
4. w zakresie potencjału technicznego oraz osób wyznaczonych do realizacji  

 
Określenie warunków: Nie dotyczy.  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń 
lub dokumentów, na zasadzie spełnia, nie spełnia. 
 
5. Przesłanki wykluczenia wykonawców 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp. Zamawiający 
przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1), 4) ustawy 
Pzp. 
Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
 
6. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  wykazania  braku podstaw 
wykluczenia oraz potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na dzień składania ofert: 
 

1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 do SIWZ 

3) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech latach przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy -  w tym okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające zakresowi                        
i złożoności    porównywalnej   z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości 
co najmniej 450 000 zł netto. Za prace odpowiadające zakresowi i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia uznane będą prace 
polegające na dostawie koparko-ładowarki - wg załącznika nr 4. 

4) Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej, wg załącznika                
nr 5. 

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                          
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 



 

 

 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

8) Informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21  ustawy 
oraz, odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym 
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. 

9) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000 zł.  

10) Zdjęcie samochodu serwisowego. 
 

ROZDZIAŁ X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje 

Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać drogą elektroniczną, (adres email 
Zamawiającego: sekretariat@pwik.piotrkow.pl) lub faksem (nr faksu Zamawiającego -                        
44 646 15 66). 
 

Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania każdej informacji faksem lub e-mailem. 
 

2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując 
wniosek na adres: 
 

             Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
              ul. Przemysłowa 4 
              97-300 Piotrków Trybunalski 
 

3) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy zwrócili się                    
z zapytaniami, i bez ujawniania źródła zapytania, zamieści na stronie internetowej - 
www.pwik.piotrkow.pl. 

6) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy 
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
Spółki. 

8) Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 
1) w zakresie procedury zamówień publicznych – Ewa Pijarowska. 
2) w zakresie przedmiotu zamówienia – Leszek Dolny. 

 
Porozumiewanie się Wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się może tylko                        

w godzinach od 700 do 1500  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego. 
 
ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych). 
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

 

1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy:  
            Nr r-ku: 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402 
 

http://www.pwik.piotrkow.pl/


 

 

 

Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na: 
„Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. ”. 

 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                    

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                     

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                     
(j.t. Dz.U.  z 2016 r., poz. 359). 

  
UWAGA - Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy 
oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii 
dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie 
załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 
 
3. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona z postępowania                         
udzielenie zamówienia.   
 
ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.  
 
ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
1. Wymagania podstawowe  

1) Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.  
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 

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

4) Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji 
alternatywnych.  

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów  
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu właściwego rejestru lub zaświadczenia                       
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie 
(pełnomocnictwo) do podpisania oferty w formie oryginału.  

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści, zgodnej                  
z niniejszą SIWZ.  

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy)                            
i siedziby oraz numer NIP.  

8) Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część 
jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako 
„część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji 



 

 

 

dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie.  

9) Zmiana i wycofanie oferty:  
a) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania  ofert; 
b) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób                  

i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone 
określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest 
załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest 
uprawniona do reprezentowania wykonawcy.  

10) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.  
11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 
2. Forma oferty.  

1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  

2) Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności.  
3) Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem 

maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.  
4) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.  
5) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność                    

z oryginałem przez wykonawcę.  
6) Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. 
7) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane jak poniżej: 

 
              Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
              ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski 
 
 oraz opisane: „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Piotrkowskich Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. ”. Nie otwierać przed dniem ………………………. r., godz. ………………………….” 
 

8) W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do dnia … do 
godz.….  

9) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być 
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie 
lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

10) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

11) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na  
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie 
oryginału.  

 
3. Zawartość oferty.  
    1) Kompletna oferta musi zawierać:  

a) Formularz oferty według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 
wg załącznika nr 1.  



 

 

 

b) Stosowne pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia                     
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię 
potwierdzoną przez notariusza).  

c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez 
notariusza).  

d) Oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ. 
 
ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy SKŁADAĆ w: 
 
nazwa instytucji:      PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

miejscowość:            PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

ulica:                          UL. PRZEMYSŁOWA 4 (SEKRETARIAT) 

w terminie do dnia  20-04-2018 r. do godziny 09:00. 
     

 2.  Oferty zostaną OTWARTE w: 
 
nazwa instytucji:     PIOTRKOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 

miejscowość:          PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  kod: 97-300 

ulica:                       UL. PRZEMYSŁOWA 4 (Sala Konferencyjna) 

w terminie do dnia 20-04-2018 r. do godziny 09:30.   
 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w terminie i o godzinie 
wskazanej powyżej. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie 
terminu do składania ofert.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
    sfinansowanie zamówienia. 
4. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty/opakowania zawierające oferty, których dotyczy 

„WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania. 
5. Opakowania/koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

opakowań/kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

6. W trakcie otwierania opakowań/kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
 1) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

2) informację dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz  
wariantów), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 
7. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na jego pisemny wniosek 

przekaże informacje z otwarcia ofert. 
 
 
 
 



 

 

 

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, 
ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie inne koszty wynikające                            
z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową.  
2. Cena ofertowa powinna być podana następująco:  

1) Cena netto (bez VAT)  
2) Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)  
3) Cena brutto (z VAT)  

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).  
4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich.  
5. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie w sposób określony w Regulaminie zamówień obowiązującym 
w Spółce.  
 
ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH  
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  
 
ROZDZIAŁ XVII. KRYTERIA WYBORU I  SPOSÓB  OCENY OFERT   

 

1. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców, wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

 

      Zamawiający poprawi w ofertach:  
1) Oczywiste omyłki pisarskie.  
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, w szczególności:  
a)   w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:  

• jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się,                    
że prawidłowo podano ceny za części zamówienia;  

• jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,                    
że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;  

• jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie 
odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się,  że prawidłowo podano ceny za część 
zamówienia wyrażone słownie;  

b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena  
ryczałtowa):  

• przyjmuje się,  że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 
obliczenia;  

• jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.  

• jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że 
prawidłowo  podano poszczególne ceny ryczałtowe;  

c) błędnie wyliczoną wartość podatku VAT.  
d) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.  
 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria oceny ofert:  

 
 

1)  CENA  - waga 95 % 
 

       Kryterium wyliczane będzie według poniższego wzoru: 



 

 

 

 
 

                cena brutto oferty najtańszej  
      C =  -------------------------------------------  x   95 pkt 
                 cena brutto oferty badanej 
   

2) Wydłużenie gwarancji do 3 000 godzin  pracy sprzętu – 5% 
 

Punktacja w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższych zasad: 
1) Oferta, w której Wykonawca zapewni wydłużenie gwarancji do 3 000 godzin  pracy sprzętu – 

otrzymuje 5 pkt. 
2) Oferta, w której Wykonawca nie zapewni wydłużenia gwarancji do 3 000 godzin  pracy sprzętu – 

otrzymuje 0 pkt. 
 
Punkty w wymienionych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
Ilości punktów za poszczególne kryteria, zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.  

 
3.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy  w ofertach dodatkowych nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w specyfikacji 
warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem, jak wyżej.  

5.  Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub unieważni 
postępowanie, jeżeli:  
1)  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty,  

3) złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,  
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,  
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie  ważnej umowy. 

 
ROZDZIAŁ XVIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE  NALEŻY  DOPEŁNIĆ  PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona                         
i nazwiska, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informuje również o wykonawcach, których 
oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o wykonawcach, którzy 
zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne                             
i prawne.   

2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni od daty 
przekazania wykonawcy zawiadomienia o wyborze jego oferty.  

 
 
 



 

 

 

ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w wysokości stanowiącej 10 % wartości umowy brutto w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
2. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. Zabezpieczenie służyło będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie 
wniesione w formie ………………… (forma zostanie określona przez Wykonawcę) nie później niż w dniu 
zawarcia umowy.  
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone                         
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone 
Wykonawcy na poniższych zasadach:  

a) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru przedmiotu zamówienia.  
b) Pozostałe 30%  zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji. Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia w terminie 30 dni po upływie okresu  
gwarancji. 

9. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz wymagana 
jest zgoda Zamawiającego na gwaranta/poręczyciela.    
10. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub  
ubezpieczeniowej lub poręczeń mają być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
sporządzone zgodnie  z obowiązującym prawem i mają zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia  (Zamawiającego), 
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji 
/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 
3) kwotę gwarancji (poręczenia), 
4) termin ważności gwarancji (poręczenia), 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.557967:part=a6%28b%29u5p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.849724:part=a148u2p3:nr=1&full=1


 

 

 

5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

11.  Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wartość przedmiotu umowy ulegnie 
zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio. 
 
ROZDZIAŁ XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY  
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do SIWZ 
wzorze umowy.  
 
ROZDZIAŁ XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY  W TOKU POSTĘPOWANIA 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku uznania,                  
że podjęte działania mogą doprowadzić do uszczerbku interesu prawnego, Wykonawca może wnieść do 
Zarządu Spółki pisemne zażalenie. Zażalenie to podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty jego 
otrzymania przez Zamawiającego, a wynik rozpatrzenia jest przekazywany Wykonawcy w formie 
pisemnej. Na rozstrzygnięcie zażalenia nie przysługuje odwołanie. 
 

 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz  z Formularzem cenowym 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe  

Załącznik nr 5 Oświadczenie o wydłużeniu gwarancji do 3 000 godzin pracy sprzętu 

Załącznik nr 6 Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 Projekt umowy   

 
 
 
 


