
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr. 3/2019  o wartości szacunkowej poniżej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych

„Modernizacja parku maszynowego RZD Zator poprzez zakup nowoczesnej koparki
gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym”

Ogłoszenie o przetargu ukazało się na stronie Zamawiającego (www.rzdzator.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w
siedzibie  Zamawiającego oraz zostało zamieszczone w Biuletynie  Zamówień Publicznych  udostępnionym na
stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2019 r. ogłoszenie nr.639155-N-
2019 z dnia 31.12.2019 r.

Termin składania ofert 16.01.2020 r., godz. 11.00
Termin otwarcia ofert 16.01.2020 r., godz. 11.15

Zator, dnia 30 12.2019 r.
§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 
ul. Jana Pawła II 9/A Zator
REGON: 000080192-00027, NIP: 7390202079

Tel. 33 8412128;      tel./faks 33 8410585, 

e-mail : biuro@rzdzator.pl
http:  www.rzdzator.pl

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych prowadzone jest  w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art.  39-46 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019, poz. 1843) (dalej: ustawy Pzp).

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa fabrycznie  nowej  koparki  gąsienicowej,  rok produkcji  2019 albo

2020 na potrzeby Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze (woj. małopolskie) – Instytutu Rybactwa
Śródlądowego  im.  Stanisława  Sakowicza  w  Olsztynie  zgodnie  ze  szczegółowym  opisem  przedmiotu
zamówienia  (zał.  nr  2  do siwz )  Formularz  ofertowy wraz  z kalkulacją  ceny ofertowej  (zał.  nr  1)  oraz
projektem umowy (zał. nr 4 do siwz ).

1.1. Przedmiot  zamówienia  obejmuje  dostawę  fabrycznie  nowej  koparki  gąsienicowej  o wymaganych
parametrach technicznych:

 Masa całkowita  min. 8400 kg
 Szerokość min 2200 mm

http://www.rzdzator.pl/


 Silnik wysokoprężny o mocy min. 65 KM 
 Automatyczny system regulacji obrotów silnika
 System automatycznego odpowietrzania silnika
 Filtr cząstek stałych DPF
 System sterowania pracy maszyną – w trybie ECO 
 Wspomaganie sterowanie hydrauliką jazdy i pracy maszyny
 Gąsienice stalowe o szerokości min. 700 mm
 Automatyczny system napinania gąsienic
 Hydraulika –  układ ułatwiający sterowanie i zwiększający wydajność technologiczną napędów 

maszyn i urządzeń 
 Min. dwie pompy hydrauliczne o zmiennej wydajności
 Wydajność na wszystkich pompach hydraulicznych min. 300 l/min
 Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 200 bar
 Dwie linie dodatkowej hydrauliki, zakończone zaworami wysokiego ciśnienia
 1-szy i 2-gi obwód hydrauliczny sterowany proporcjonalnie na joysticku
 Alarm przeciążenia + zabezpieczenie przy zerwaniu przewodów hydraulicznych
 Zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu min. 30º
 Kabina TOPS/FOPS 
 Europejska deklarację zgodności CE (dopuszczony do Unii Europejskiej)
 Możliwość kasowania luzów sworzni na wysięgniku koparkowym
 Zawory podtrzymania obciążenia na siłowniku głównym
 Automatyczny zawór nadciśnienia zbiornika hydraulicznego
 Tłumienie położeń końcowych siłowników: wysięgnika i ramienia łyżki oraz obrotu 
 Zawór bezciśnieniowego ruchu wstecznego podczas pracy młota hydraulicznego
 Lemiesz podporowo-zgarniający o wys. min. 430 mm

1.2. Parametry robocze wymagane:

 Głębokość kopania min. 4450 mm
 Wysokość załadunku min. 6000 mm
 Min. zasięg kopania przy gruncie min. 7550 mm
 Obrót wysięgnika w lewo  min. 55 º i w prawo min. 53º
 Prędkość obrotu nadwozia min. 10 obr/min
 Dwie prędkości jazdy  min. 2.5 / 5.0 km/h

1.3. Wymagane wyposażenie przedmiotu zamówienia:
 Szybkozłącze hydrauliczne 
 Głowicę uchylna Powertilt  
 Łyżki ze stali HARDOX z możliwością obrotu o 180 st. o szerokości 400 i 900 mm 
 Łyżka skarpówka obracana ze stali HARDOX symlock  o szerokości min.1800 mm
 reflektory robocze LED min. 6 szt.
 czerwone światła ostrzegawcze LED min. 2 szt.
 pompa do tankowania paliwa
 kamera cofania
 fotel operatora z pasami bezpieczeństwa
 pneumatyczna amortyzacja fotela, 
 fotel podgrzewany ze zintegrowany  konsolą sterowania
 automatyczna klimatyzacja
 radio 
 główny wyłącznik prądu
 instrukcja obsługi w języku polskim
 katalog części zamiennych
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1.4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
 Wykonawca zapewni, że okres gwarancji wynosić będzie min. 24 miesięcy bez limitu motogodzin
 Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – cały kraj (Polska ) tj. wykonanie

serwisu powinno być możliwe na terenie Polski.
 Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe/naprawy 24 – 48  godzin licząc dni robo-

cze,
 Wykonawca zapewni przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania koparki (Zator,

woj. Małopolskie), serwis gwarancyjny w sposób pozwalający na utrzymanie gwarancji przedmiotu
zamówienia;

 w cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie dwóch operatorów pojazdu pod względem eksploata-
cyjnym oraz technicznym wyznaczonych przez Zamawiającego zakończonego podpisaniem protoko-
łu, z podanym zakresem przeprowadzonego przeszkolenia.

 koszt dostawy koparki gąsienicowej pokrywa Wykonawca
 zapewniona zostanie Zamawiającemu pełna nieodpłatna obsługa serwisowa w okresie trwania gwa-

rancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej.
 naprawy gwarancyjne wykonywane będą w miejscu eksploatacji zakupionego przez Zamawiającego

przedmiotu zamówienia (miejscowość: Zator, woj. małopolskie). W przypadku napraw wymagających
transportu zakupionego sprzętu do miejsca naprawy koszt transportu pokrywa Wykonawca. Zamawia-
jący nie pokrywa kosztów napraw w okresie objętym gwarancją.

 wykonawca który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta i
posiadać Serwis zapewniający naprawy gwarancyjne albo powinien zapewnić obsługę gwarancyjną
przedmiotu zamówienia przez podmiot trzeci w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ
dotyczącymi warunków gwarancji.

 zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie, faksem, mailem) przez
osoby upoważnione przez  Zamawiającego.  Dopuszcza się  zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem
jego potwierdzenia do 24 godzin faksem lub e-mailem.

1.5. Dostarczony  przedmiot zamówienia musi być wyposażony w następujące dokumenty:

 dokumentacja techniczna maszyny DTR w języku polskim
 niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do pracy w warunkach polskich
 instrukcja w języku polskim
 katalog części zamiennych w języku polskim
 książka gwarancyjna do ewidencji wykonywanych przeglądów
 Europejska deklarację zgodności CE 
 komplety kluczy i podręcznych narzędzi, gaśnica oraz trójkąt odblaskowy w liczbie dostarczonej

przez producenta
 potwierdzenie od producenta lub importera, że przedmiot zamówienia objęty jest autoryzacją do

sprzedaży maszyny ( przedmiotu umowy) na terenie Polski (jest legalnie sprowadzony do obrotu na
terenie Polski). 

lub  parametry  techniczne/wyposażenie    „równoważne”  jednakże  nie  gorsze  niż
wskazane w SIWZ. 

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV

43260000-3 koparki, czerpaki i ładowarki i maszyny górnicze

§ 4. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: nie dłużej niż 60 dni od daty podpisania umowy.
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§ 5. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: brak.

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: brak.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: W celu spełnienia jedynego warunku
udziału „Zdolność techniczna lub zawodowa”, Wykonawca powinien wykazać, ze:

 a/  posiada  wiedzę  i  doswiadczenie  niezbędne  do  wykonania  zamowienia  oraz  dysponuje  osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jezeli wykaze, ze
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnosci
jest krotszy – w tym okresie – wykonał nalezycie, zgodnie z przepisami prawa, i prawidłowo minimum
jedną dostawę koparki odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, 

Do oferty,  w celu wykazania  spełniania przez Wykonawcę wyżej  opisanego warunku udziału należy
przedłożyć:

Wykaz  co  najmniej  jednej  dostawy  koparki  odpowiadającej  swoim  rodzajem  lub  o  parametrach
zbliżonych stanowiących przedmiot niniejszego, zamówienia  zrealizowamej w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert,  a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krotszy – w tym
okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz ktorego
została zrealizowana z załaczeniem dowodu okreslajacego czy ta dostawa została wykonana nalezycie
(wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  i  prawidłowo  wykonana).  Wykaz  dostaw  nalezy  sporzadzić
zgodnie  z  wzorem  stanowiacym  Załacznik  Nr  5  do  SIWZ.  Dowodem  potwierdzajacym  nalezycie
wykonanie dostawy sa referencje badź inne dokumenty wystawione przez podmiot,  na rzecz ktorego
dostawa została zrealizowana, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentow – inne dokumenty. Zamawiajacy wymaga nadto co najmniej
jednego dodatkowego potwierdzenia należycie wykonanej  dostawy urządzenia typu:  koparka z wyżej
opisanego okresu, tj. okresu ostatnich 3 lat. Łącznie Zamawiający wymaga przedstawienia co najmniej
dwóch potwierdzeń należytego wykonania dostaw (referencji).

§ 5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1) w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził  likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  332  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  maja  2015  r.-  Prawo
restrukturyzacyjne  (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  243,  326,  912 i  1655)  lub którego  upadłość  ogłoszono,  z
wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym
postanowieniem sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r.- Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub
ust. 1 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub
przestępstwem  skarbowym,  zadość  uczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków  technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczone
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 2.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art.24
ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

§  6.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Wykaz  oświadczeń  składanych  przez  Wykonawcę  w celu  wstępnego  potwierdzenia,  że  nie  podlega  on

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w

ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Informacje  zawarte  w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,  że wykonawca nie podlega wykluczeniu (zał.  nr 3 do
siwz);

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa
w  pkt  1,  składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenie  ma
potwierdzać 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.

2. Zamawiający,  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  
w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub
dokumentów, o których mowa w ust. 3.

3. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  składanych  przez  wykonawcę  w  postępowaniu  na  wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1:
1) pkt 1 uPzp: nie dotyczy
2) pkt 2 uPzp: nie dotyczy.
3) pkt  3  uPzp:  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.

1) dokument,  o  którym mowa w ust.  4,  powinien być  wystawiony nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je
dokumentem zawierającym  odpowiednio oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem osoby albo  osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu
zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się.

5. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego:
1) W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez

Zamawiającego –Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu: 
a) wykaz dostaw (załącznik nr 5 do SIWZ) wraz referencjami (lub tożsamymi dokumentami);
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument wskazany
pkt.1 lit. a składany jest wspólnie.

6. Inne dokumenty niewymienione w ust. 5 pkt 1, które należy załączyć do oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz); 
2) oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa (zał. nr 6) , w przypadku: 

5



a) wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  przez  kilku  wykonawców -  udzielonego  przez
wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia; 

b) ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać
zakres  umocowania  do  czynności  związanych  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.
3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.

8. W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  3  
i  4,  które  znajdują  się  w  posiadaniu  Zamawiającego,  w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów
przechowywanych  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy  Pzp,  Zamawiający  w  celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

9. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  7,  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy  przedstawienia
tłumaczenia  na  język  polski  wskazanych  przez  wykonawcę  i  pobieranych  samodzielnie  przez
Zamawiającego dokumentów.

10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 5 składane są w oryginale.
11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem.
12. Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  przez  opatrzenie  kopii  dokumentu  lub  kopii

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
13. Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na  którego

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

14. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentów,  o
których  mowa  w  3  i  4,  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

!!! UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
tj.  www.rzdzator.pl informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr. 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

§ 6a. Badanie ofert.
1. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;1

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;2

3) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty3

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu 

omyłki, o której mowa 

1 przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub
jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2 przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny;
3 przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty należy rozumieć w szczególności omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez
udziału wykonawcy w tej czynności.
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w ust. 3 pkt 3, wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa 
oferty zostanie uznana za skuteczną.

§ 7.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania
oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z
wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi 

się w języku polskim. 
2. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  z

zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający
nie  dopuszcza  składania  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ustawy  Pzp,  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej.

3. Komunikacja  między  Zamawiającym,  a
wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012  r.-  Prawo  pocztowe  (t.  j.  Dz.  U.  
z 2017r., poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

4. Jeżeli  Zamawiający  lub  wykonawca  przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą  elektroniczną,  każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert, tj. do dnia 6.01.2020 r.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa
na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.

7. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.

8. Jeżeli  zmiana  treści  siwz  prowadzi  do  zmiany
treści  ogłoszenia  o  zamówieniu Zamawiający  zamieszcza  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

9. W  przypadku  dokonywania  zmiany  treści
ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych,  Zamawiający  przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

10. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 9, jest istotna,
w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów
oceny  ofert,  warunków  udziału  
w  postępowaniu  lub  sposobu  oceny  ich  spełniania,  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

11. Zamawiający  niezwłocznie  po  zamieszczeniu
zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  zamieszcza  informację  o
zmianach na stronie internetowej.

12. Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  siwz
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach,  Zamawiający  przedłuża termin składania  ofert  oraz  zamieszcza informację  na stronie
internetowej, na której siwz została udostępniona. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

13. Osobą  uprawnioną  przez  Zamawiającego  do
porozumiewania się z Wykonawcami jest:
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1) w kwestiach  merytorycznych  -  Dr  inż.  Jerzy  Adamek-  Tel  33  8412 128,  602 464 243 w terminach
poniedziałek – piątek w godz. pomiędzy 10:00 a 15:00;

2) w kwestiach formalnych – Panem Michał Tatara tel:33 8412 128 , 602 464 244 fax: 33 8410585, e-mail:
biuro@rzdzator.pl, w terminach poniedziałek – piątek. w godz. pomiędzy 8:00 a 14:00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt-
zarówno  z  Zamawiającym  jak  i  osobami  uprawnionymi  do  porozumiewania  się  
z  Wykonawcami-  niż  wskazany w niniejszym rozdziale  SIWZ.  Oznacza  to,  że Zamawiający nie będzie
reagował  na  inne  formy  kontaktowania  się  z  nim,  w  szczególności  na  kontakt  telefoniczny  
lub / i osobisty w swojej siedzibie.

§ 8. Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta zamówienia musi być zabezpieczona wadium o wartości : 7 500,00 zł     ( słownie:   siedem tysięcy
pięćset złotych)

2. Wadium może być wnoszone:

 przelewem – wpłacane na rachunek bankowy zamawiającego BGŻ Wadowice 12 2030 0045 1110 0000
0081 6920 - tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku.

 w  poręczeniach  bankowych,  poręczeniach  pieniężnych  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej,  gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub 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  –  składane  w  oryginale  w  kasie  IRŚ  w  Olsztynie
Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze, ul. Jana Pawła II 9/A za potwierdzeniem przyjęcia,
przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą).

3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
 być wystawione na Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Rybacki Zakład Doświadczalny w

Zatorze (32-640 Zator, ul. Jana Pawła II 9/A ),
 zawierać  w swojej  treści  oświadczenie  gwaranta  (poręczyciela),  w  którym  zobowiązuje  się  on  do

bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie,
iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,

 okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

4.  Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w
art. 46 ust 1, 1a, 2 oraz 4 Pzp. 

   Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust.
4a lub 5 Pzp.

 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

§ 9. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą,  na  czas  niezbędny  do  zawarcia  umowy,

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 10.   Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wymagania i zalecenia ogólne

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
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2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Wszystkie strony oferty zawierające treść winny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego

przedstawiciela  Wykonawcy.  Wszelkie  zmiany  w  treści  oferty  (poprawki,  przekreślenia,  dopiski)
powinny  być  podpisane  lub  parafowane  przez  upełnomocnionego  przedstawiciela  Wykonawcy-  w
przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

7) Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być
umieszczona informacja o ilości kartek.

8) Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie później  niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Pzp
Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  winny  być  oznaczone  klauzulą:  „Tajemnica
przedsiębiorstwa w rozumieniu art.  11 ust.  2 ustawy z  16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji  (t.j.   Dz.U.2019.1010 t.j.  z dnia 2019.05.30z późn. zm.)” i  załączone jako odrębna część
niezwiązana z ofertą w sposób trwały.

9) Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki, Zakład Doświadczalny w Zatorze ul. Jana
Pawła II 9/A , 32-640 Zator oraz opisana:
Oferta  w postępowaniu  nr.  3/2019   „Modernizacja  parku maszynowego RZD Zator  poprzez  zakup
nowoczesnej koparki gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym”.
Nie otwierać przed dniem 13.012020 r. przed godz. 11.15.
Koperta  powinna  być  zamknięta  i  oznaczona  w taki  sposób,  aby nie  było  możliwe  zapoznanie  się  
z  treścią  oferty  przed  upływem  terminu  otwarcia  ofert  oraz  by  wyróżniała  się  pośród  innej
korespondencji.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można
było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
Niespełnienie wymagań określonych w ppkt 6-7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie
negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

2. Zmiany i wycofanie oferty
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to

przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy
pisemnej.

2) Zmiany  dotyczące  treści  oferty  powinny  być  przygotowane,  opakowane  i  zaadresowane  w  ten  sam
sposób,  co  oferta.  Dodatkowo  opakowanie,  w  którym  jest  przekazywana  zmieniona  oferta  należy
opatrzyć napisem ZMIANA.

3) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte  przy otwieraniu oferty wykonawcy,  który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

4) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta.
Dodatkowo  opakowanie,  w  którym  jest  przekazywane  to  powiadomienie  należy  opatrzyć  napisem
WYCOFANIE.

5) Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE zostaną otwarte, powiadomienie zostanie przeczytane jako
pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze, ul.

Jana Pawła II 9/A w terminie do dnia 13.01.2020 do godz. 11:00 w pokoju (sekretariat,księgowość)
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po

upływie terminu do wniesienia odwołania.
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3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie IRŚ w Olsztynie Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze, ul.
Jana Pawła II 9/A, w dniu 13.01.2020 o godzinie 11.15.  (sekretariat- księgowość).

4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp poda kwotę,  jaką

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas  otwarcia  ofert  podane  zostaną  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  wykonawców,  a  także  informacje

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

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.
8. W toku badania  i  oceny ofert  Zamawiający może żądać  od wykonawców wyjaśnień  dotyczących  treści

złożonych ofert.
9. Zamawiający  poprawia  w  ofercie:  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  

z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,  inne  omyłki  polegające  na
niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty (niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona).

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  Podana cena oferty,

musi  obejmować wszystkie  koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i  usług VAT, innych  opłat  i
podatków,  opłat  celnych,  kosztów  pierwotnej  legalizacji  oraz  ewentualnych  upustów  
i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena ofertowa winna być podana w złotych polskich.
3. Cena ofertowa-  jednostkowa określona przez  Wykonawcę zostanie ustalona na okres  ważności

umowy.
4. Wszelkie  rozliczenia  finansowe  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  będą  prowadzone  wyłącznie  

w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca obowiązany jest podać zastosowaną stawkę podatku VAT.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy,  zgodnie z przepisami ustawy o

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz  wskazując  ich  wartość  bez  kwoty
podatku  .

8. Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

§  13.  O  pis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  .
1. Kryterium wyboru oferty: 

1) cena, znaczenie kryterium: 60%;
2) czas reakcji serwisowej, znaczenie kryterium: 20%;
3) gwarancja, znaczenie kryterium: 20%.

2. Opis kryterium:
1) kryterium:  cena:  maksymalną  ilość  punktów  otrzyma  wykonawca,  który  zaoferuje  najniższą  cenę

ofertową;
2) kryterium:  czas reakcji serwisowej -  maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje
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najkrótszy czas reakcji serwisowej;
3) kryterium:  gwarancja  -  maksymalną  ilość  punktów otrzyma wykonawca,  który zaoferuje  najdłuższą

gwarancję.

3. Sposób oceny ofert:

1) w kryterium cena (C), wg wzoru:

             oferta najtańsza*                   
  ------------------------------------------   x 100  punktów x 60 % = C

          Oferta badana 
          *spośród ofert nieodrzuconych

  

2) w kryterium: czas reakcji serwisowej (H):

W  powyższym  kryterium  oceniany  będzie  czas  reakcji  serwisowej,  tj.  czas,  w  jakim  Wykonawca  jest
zobowiązany rozpocząć  czynności  serwisowe  (przegląd,  naprawę) od  zgłoszenia  awarii.  Wykonawca  może
zaoferować minimalny czas reakcji  24 godziny, maksymalny czas przystąpienia do czynności serwisowych od
momentu  zgłoszenia  awarii  wynosi  48  godzin.  Ocena  będzie  dokonywana  na  podstawie  oświadczenia
wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w następujący sposób:

Zaoferowany najkrótszy czas reakcji serwisowej *
-------------------------------------------------------------------  x   100,0 punktów x 20 %  = H
Czas reakcji serwisowej w ofercie badanej

* spośród ofert nieodrzuconych

Nie wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ czasu
reakcji  serwisowej  będzie  oznaczać,  że  Wykonawca  zaproponował  czas  reakcji  serwisowej  w wymiarze  48
godzin. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji krótszy niż 24 godziny, przy ocenie ofert Zamawiający bierze
pod uwagę 24 godziny. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji serwisowej dłuższy niż 48 godzin, to oferta
wykonawcy zostanie odrzucona.

3) w kryterium: gwarancja (G)

okres gwarancji w badanej ofercie
--------------------------------------------------------  x   100,0 punktów x 20 % = G
najdłuższy okres gwarancji podany w ofertach
* spośród ofert nieodrzuconych.

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najdłuższy możliwy do zaoferowania okres
gwarancji  (60 miesięcy). Minimalny możliwy do zaoferowania okres to 24 miesiące. Jeżeli wykonawca nie
określi w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że oferowany okres gwarancji
wynosi 24 miesiące. Jeżeli wykonawca określi okres krótszy niż minimalny możliwy do zaoferowania oferta
wykonawcy  zostanie  odrzucona.  W  przypadku  wskazania  dłuższego  okresu  niż  maksymalny  określony
postanowieniami siwz, Zamawiający w celu oceny,  przyjmie że wykonawca oferuje 60-miesięczny okres
gwarancji  
i Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tego kryterium.

4. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty
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(P). Jako najkorzystniejsza, w każdej części odrębnie, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną
ilość punktów.

 C+H+G = P

§ 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców 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, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadkach,  o  których  mowa w art.  24 ust.  8,  informacja,  o  której  mowa w ust.  1  pkt  2,  zawiera
wyjaśnienie  powodów,  dla  których  dowody  przedstawione  przez  wykonawcę,  zamawiający  uznał  za
niewystarczające.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.
4. Zamawiający  może  nie  ujawniać  informacji,  o  których  mowa  w  ust.  1,  jeżeli  ich  ujawnienie  byłoby

sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  przed  podpisaniem  umowy

zobowiązany  jest  dostarczyć: umowę  regulującą  współpracę  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
udzielenie  zamówienia,  jeżeli  oferta  wybrana  jako najkorzystniejsza  została  złożona przez  wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6. Umowa w sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zostanie  zawarta  z  wybranym  wykonawcą,  który
spełni wymagania formalne określone w pkt 5.

7. O  miejscu  i  dokładnym  terminie  zawarcia  umowy  Zamawiający  powiadomi  niezwłocznie  wykonawcę,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.

9. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 8, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) została złożona tylko jedna oferta;
2) upłynął  termin do wniesienia odwołania na czynności  zamawiającego  wymienione  w art.  180 ust.  2

ustawy  Pzp  lub  w  następstwie  jego  wniesienia  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ogłosiła  wyrok  lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez
przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

§  15.     Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy- Zamawiający  nie  żąda
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 16  . Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.
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1. Istotne postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy (zał. Nr 4).

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy
Pzp.

§  17  .  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania  o
udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej 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 ustawy Pzp.

2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności  Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie  powinno wskazywać  czynność  lub zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której  zarzuca  się
niezgodność  z przepisami ustawy Pzp,  zawierać  zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać  żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie pisemnej albo
postaci  elektronicznej  podpisanej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy
ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,  spełniającego  wymagania  dla  tego
podpisu.

5. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania przed  upływem terminu do jego  wniesienia,  jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę  jego  wniesienia  -  jeżeli  zostały  przesłane  w  sposób  określony  w  art.  180  
ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień  siwz,  wnosi  się  
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
siwz na stronie internetowej.

9. Odwołanie  wobec  czynności  innych  niż  określone  w ust.  7  i  8  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia,  
w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.

Rozdział II. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

§ 18.   Opis części zamówienia:   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  .

§ 19.   Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową- nie dotyczy.

§  20.   Informacja  o  przewidywanych  zamówieniach,  o  których  mowa  w  art.  67  ust.  1  pkt  6  
i 7: Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 Ustawy Pzp.
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§  21  .  Opis  sposobu  przedstawiania  ofert  wariantowych  oraz  minimalne  warunki,  jakim  muszą
odpowiadać oferty wariantowe- Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

§ 22.   Adres poczty elektronicznej: biuro@rzdzator.pl
§ 23. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

§ 24. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

§  25.  Zamawiający  nie  przewiduje zwrotu  kosztów  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  
o zamówienie publiczne, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

§ 26. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a: nie dotyczy.
2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: nie dotyczy.
3.  Rodzaj  czynności  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia,  których  dotyczą  wymagania  zatrudnienia  na
podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  czynności  w trakcie
realizacji zamówienia: nie dotyczy.

§ 27. Wymaganie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał,  by przy realizacji świadczenia uczestniczyły
osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

§ 28. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej
części zamówienia, na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§ 29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a- nie dotyczy.

§ 30. Wymóg lub możliwość złożenia ofert  w postaci  katalogów elektronicznych lub dołączenia  katalogów
elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 - nie dotyczy.

§ 31. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które
zamówienie  może  zostać  udzielone  temu  samemu  wykonawcy  oraz  kryteria  lub  zasady,  które  będą  miały
zastosowanie  do  ustalenia,  które  części  zamówienia  zostaną  udzielone  jednemu  wykonawcy,  w  przypadku
wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części:
Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę - nie dotyczy. 
Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy - nie dotyczy.

§ 32. Ochrona danych osobowych.
1. Zgodnie z art.  13 ust. 1 i 2  rozporządzenia 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)  (Dz.  Urz.  UE L 119 z  04.05.2016,  str.  1),  dalej  „RODO”,
informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  –  „Modernizacja parku maszynowego RZD Zator
poprzez  zakup  nowoczesnej  koparki  gąsiennicowej  z ramieniem  podwójnie  łamanym”,  znak  sprawy
3/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  
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 Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy  Pzp,  przez  okres  
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

 obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest
wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych  danych
wynikają z ustawy Pzp;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 33. Lista załączników

1. Formularz ofertowy (kalkulacja ceny ofertowej) – Zał. Nr 1,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów) – Zał. Nr 2,

3. Formularz oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - Zał. Nr 3,

4. Projekt umowy –Zał. Nr 4.

5. Wykaz dostaw – Zał. Nr 5.

6. Wzór pełnomocnictwa – Zał. Nr 6.

7. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – Zał. Nr 7.

Zamawiający:
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 
ul. Jana Pawła II 9/A Zator

 (pełna nazwa/firma, adres)
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Zał. Nr 1 do SIWZ
(pieczęć firmy) miejscowość, data….................................

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące wykonawcy:

- pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny 
….......................................................................................................................................

- adres …..............................................................................................................................
- Nr podstawowego konta bankowego ….............................................................................
- telefon …..........................................................................................................................
- faks …..............................................................................................................................
- e-mail …...........................................................................................................................
- imiona,  nazwiska  oraz  podpis  osoby/osób  upoważnionych  do  reprezentowania  Wykonawcy

….................................................................................................................
2. Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  znak:

……………………….- „Modernizacja  parku maszynowego RZD Zator  poprzez  zakup nowoczesnej
koparki gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym”:
oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena oferty netto: ....................... zł, 
Słownie netto: ..................................................................................... zł
Cenę oferty brutto: ......................zł
Słownie brutto : zł. ...................................................................................
Podatek VAT: ...................zł
Słownie podatek VAT: .......................................................................... zł

Informacja czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
(jeżeli tak, to proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku; jeżeli nie – proszę wpisać
słowo  „nie”)  :  …………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………..
…………………………………

Nazwa oferowanego produktu:
a) Producent …………………………………
b) Marka ……………………………………
c) Model ……………………………
d) Rok produkcji ………………………………………

zgodnie z SIWZ i opisem parametrów, oraz projektem umowy (zał. Nr 4).
1) czas reakcji serwisowej: ………………………………. (Wykonawca może zaoferować, zgodnie z SIWZ,

minimalny  czas  reakcji  24  godziny,  maksymalny  czas  przystąpienia  do  czynności  serwisowych  od
momentu zgłoszenia awarii wynosi 48 godzin).

2) gwarancja: ……………………………. (minimum 24 miesiące bez limitu motogodzin )
3. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie 60 dni.
4.  Serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny  sprawuje  punkt  serwisowy  wskazany  przez  Wykonawcę  -

……………………………………………………...........................................................................................
(jeżeli Wykonawca sprawuje serwis – należy wskazać dane Wykonawcy). 

5. Stacja serwisowa znajduje się w odległości ………… km od siedziby Zamawiającego (Rybacki Zakład
Doświadczalny w Zatorze, ul. Jana Pawła II 9/A Zator).

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.
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7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert.

8. Oświadczamy,  że  zawarty  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  publicznego  projekt  umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
10. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować przy udziale podwykonawstwa4:

Firma podwykonawcy Część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom

11. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
….................................................................................................... (proszę wskazać)

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego  wykonawcy  lub  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  
i ogólnopolskich baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne  (Dz.U.  
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
Informujemy, że  dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 wynika z
dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych tj.:

a) bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/;*5

b) bazy  Centralnej  Ewidencji  i  Informacja  o  Działalności  Gospodarczej  na  stronie  internetowej
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania

c) _____________________________ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej bazy danych/

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ……………………………………………………………………………………………
(2) ……………………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
…..................................., dnia …..........................2019 r.

Podpisano

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

4 Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 uPzp, żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
5 niepotrzebne skreślić
1) rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr.2  do SIWZ
Nr sprawy: ……………………. .

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................……

Opis parametrów oferowanej koparki gąsienicowej

Oferujemy wykonanie zamówienia poprzez sprzedaż i dostawę fabrycznie nowej  koparki gąsienicowej  
marki ….............. model ……......... rok produkcji …....... o parametrach zgodnych z poniższym opisem:

Lp.
Parametr wymagany lub równoważny nie gorszy aniżeli niżej

opisany

(wypełnia Wykonawca)
Parametr oferowany

Proszę zaznaczyć
właściwie TAK/NIE

1 Maszyna fabrycznie nowa rok produkcji 2019 albo 2020 TAK / NIE*

2 Masa całkowita min. 8400 kg TAK / NIE*

3 Szerokość min. 2200 mm TAK / NIE*

4 Silnik wysokoprężny o mocy min.65 kM TAK / NIE*

5    Automatyczny system regulacji obrotów silnika TAK / NIE*

6    System automatycznego odpowietrzania silnika TAK / NIE*

7     Filtr cząstek stałych DPF TAK / NIE*

8    System sterowania pracy maszyną – w trybie ECO TAK / NIE*

9    Wspomaganie sterowania hydrauliką jazdy i pracy maszyny TAK / NIE*

10    Gąsienice stalowe o szerokości  min. 700 mm TAK / NIE*

11     Automatyczny system napinania gąsienic TAK / NIE*

12
    Hydraulika –  układ ułatwiający sterowanie i zwiększający wydajność
     technologiczną napędów maszyn i urządzeń 

TAK / NIE*

13
    Min. dwie pompy hydrauliczne o zmiennej wydajności, wydajność na
    wszystkich pompach hydraulicznych min. 300 l/min

TAK / NIE*

  14     Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 200 bar              TAK / NIE*

  15
    Dwie linie dodatkowej hydrauliki, zakończone zaworami wysokiego
    ciśnienia

             TAK / NIE*

   16
    1-szy i 2-gi obwód hydrauliczny sterowany proporcjonalnie na 
     joysticku

TAK / NIE*

17
    Alarm przeciążenia + zabezpieczenie przy zerwaniu przewodów 
     hydraulicznych

TAK / NIE*

18     Zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu min. 30º TAK / NIE*

19  Kabina TOPS / FOPS TAK / NIE*

20
     Europejska deklarację zgodności CE (dopuszczony do Unii 
     Europejskiej)

TAK / NIE*
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21      Możliwość kasowania luzów sworzni na wysięgniku koparki TAK / NIE*

22      Zawory podtrzymania obciążenia na siłowniku głównym TAK / NIE*

23     Automatyczny zawór nadciśnienia zbiornika hydraulicznego TAK / NIE*

24
    Tłumienie położeń końcowych siłowników: wysięgnika i ramienia 
     łyżki oraz obrotu 

TAK / NIE*

25
    Zawór bezciśnieniowego ruchu wstecznego podczas pracy młota 
     hydraulicznego

TAK / NIE*

26     Lemiesz podporowo-zgarniający o wys. min. 430 mm TAK / NIE*

27    Głębokość kopania min. 4450 mm TAK / NIE*

28    Wysokość załadunku min.6000  mm TAK / NIE*

29    Min. zasięg kopania przy gruncie min. 7550 mm TAK / NIE*

30    Obrót wysięgnika w lewo  min. 55 º i w prawo min. 53º TAK / NIE*

31 Prędkość obrotu nadwozia min. 10 obr/min TAK / NIE*

32    Dwie prędkości jazdy  min. 2.5 / 5.0 km/h TAK / NIE*

33    Szybkozłącze hydrauliczne TAK / NIE*

34  Głowica uchylna Powertilt  TAK / NIE*

35
  Łyżki ze stali HARDOX z możliwością obrotu o 180 st. o szerokości 400 i
   900 mm 

TAK / NIE*

36
  Łyżka skarpówka obracana ze stali HARDOX symlock  o szerokości 
  min.1800 mm

TAK / NIE*

37   Reflektory robocze LED min. 6 szt. TAK / NIE*

38   Czerwone światła ostrzegawcze LED min. 2 szt. TAK / NIE*

39    Pompa do tankowania paliwa TAK / NIE*

40   Kamera cofania TAK / NIE*

41   Fotel operatora z pasami bezpieczeństwa TAK / NIE*

42  Pneumatyczna amortyzacja fotela TAK / NIE*

43   Fotel podgrzewany  zintegrowany z konsolą sterowania TAK / NIE*

44   Automatyczna klimatyzacja TAK / NIE*

45 Radio TAK / NIE*

46   Główny wyłącznik prądu TAK / NIE*

47  Instrukcja obsługi w języku polskim TAK / NIE*

48   Katalog części zamiennych TAK / NIE*

49  Książka gwarancyjna do ewidencji wykonywanych przeglądów TAK / NIE*

50
  Komplety kluczy i podręcznych narzędzi, gaśnica oraz trójkąt 
  odblaskowy    liczbie dostarczonej przez producenta

TAK / NIE*

51

  Potwierdzenie od producenta lub importera, że maszyna objęta jest autory-
zacją
do jej sprzedaży na terenie Polski (została legalnie wprowadzona do obrotu
na terenie Polski)

TAK / NIE*
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Uwaga ! :
*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
*-Prawą  stronę  tabeli,  należy  wypełnić  skreślając  słowa  „Tak"  lub  „Nie",  zaś  w przypadku
innych  wartości  niż  wykazane  w  tabeli  należy  wpisać  oferowane  wartości  t e c h n i c z n o -
u ż y t k o w e .  W  p r z y p a d k u ,  g d y  W y k o n a w c a  w  k t ó r e j k o l w i e k  z  pozycji wpisze słowa
„nie  spełnia"  lub  zaoferuje  niekorzystne  wartości  oferta  zostanie  odrzucona,  gdyż  jej  treść  nie
odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

….........................................................
Podpis Wykonawcy
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załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 
ul. Jana Pawła II 9/A Zator

 (pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
…………………………………………
………
e-mail: 
……………………………………..
faks: 
……………………………………… .
(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: ustawy Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  - „Modernizacja parku maszynowego
RZD  Zator  poprzez  zakup  nowoczesnej  koparki  gąsiennicowej  z  ramieniem  podwójnie  łamanym” ,
prowadzonego  przez  Rybacki  Zakład  Doświadczalny  w Zatorze  
ul. Jana Pawła II 9/A Zator, 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. 
(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)

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  uPzp) .
Jednocześnie  oświadczam,  że  w  związku  z  ww.  okolicznością,  na  podstawie  
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..…

…………….……., dnia …………………. r. 
(miejscowość, data)
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…………………………………………
(podpis)

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, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.

…………….……., dnia …………………. r. 
(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)

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. 
(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)
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Zał. Nr 6 do SIWZ

PEŁNOMOCNICTWO
(dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

My niżej podpisani, uprawnieni do reprezentacji firm:

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

....................................................................................
(nazwa i adres firmy)

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

....................................................................................
(nazwa i adres firmy)

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

....................................................................................
(nazwa i adres firmy)

zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że dla potrzeb zamówienia jako
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja parku maszynowego RZD
Zator poprzez zakup nowoczesnej koparki gąsiennicowej z ramieniem podwójnie łamanym” na potrzeby
…………………., ustanawiamy ………………………………… swoim pełnomocnikiem do:

reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;*
reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.*

Miejsce i data ............................................................

1. Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

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

2. Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

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

3. Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

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

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania firmy)

* niepotrzebne skreślić 
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Zał. Nr 7 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Przystępując  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  w  sprawie  udzielenia
zamówienia publicznego na:
„Modernizacja  parku maszynowego  RZD Zator  poprzez  zakup nowoczesnej  koparki  gąsiennicowej  z
ramieniem podwójnie łamanym”

Postępowanie znak: …………………………………

działając w imieniu Wykonawcy**:
………………………………………………………………………………………………………….....................
........………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ………….2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

1. składamy listę podmiotów*,  razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
2.
3.
…..

...................................................................................... ........................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*  , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23)  ustawy
Prawo zamówień publicznych.

...................................................................................... ........................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)
* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z
art.233kk oraz 305 kk.
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	2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV
	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	§ 33. Lista załączników
	Zamawiający:
	Zał. Nr 1 do SIWZ
	FORMULARZ OFERTOWY
	Opis parametrów oferowanej koparki gąsienicowej
	Zamawiający:

