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ZP.4.2013 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla Przedsi�biorstwa Komunalnego 

w Wieruszowie Spółka Akcyjna

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ�CEGO

Przedsi�biorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna 

ul. b-pa St. Bareły 13 

98-400 Wieruszów

www.pkwieruszow.pl 

e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl 

godziny pracy: poniedziałek – pi�tek 7:00-15:00 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Post�powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto�ci 

szacunkowej poni�ej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówie�

publicznych. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 i art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówie� publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

ze zmianami). 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 ze zmianami). 

2. Rozporz�dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich mo�e za��da� zamawiaj�cy od wykonawcy, oraz form, w jakich 

te dokumenty mog� by� składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 
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3. Rozporz�dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 

�redniego kursu złotego w stosunku  do euro stanowi�cego podstaw� przeliczania 

warto�ci zamówie� publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650) 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zastosowanie maj� przepisy ustawy Prawo zamówie� publicznych. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa koparko-ładowarki dla Przedsi�biorstwa 

Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna. 

1. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki: 

1.1. Koparko-ładowarka kołowa spełniaj�ca wymagania pojazdu dopuszczonego do 

poruszania si� po drogach publicznych zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami ustawy 

Prawo o Ruchu Drogowym. 

1.2. Fabrycznie nowa, rok produkcji: 2013. 

1.3. Koła jezdne: tylne i przednie ró�nej wielko�ci wyposa�one w błotniki. 

1.4. Nap�d koparko-ładowarki na 4 koła z mo�liwo�ci� nap�du na o� tyln�. 

1.5. Układ nap�dowy: 

- silnik wysokopr��ny z rozrusznikiem i wspomaganiem rozruchu o mocy 

znamionowej min. 100 KM; 

- płyn chłodz�cy (o temp. zamarzania –37
o
C); 

- suchy filtr powietrza z filtrem wst�pnym i wska�nikiem zanieczyszczenia filtra 

powietrza; 

- uruchamiane hydrauliczne, wielotarczowe hamulce olejowe z podwójnym, 

zblokowanym pedałem; 

- przepustnica sterowana r�cznie lub pedałem przyspieszenia; 

- hamulec parkingowy; 

- skrzynia biegów: półautomatyczna typu PowerShift z opcj� przeł�czenia na tryb 

automatyczny; 

- układ kierowniczy: hydrostatyczny ze wspomaganiem. 

1.6. Osprz�t ładowarkowy koparko-ładowarki: 

- układ d�wigniowy równoległy; 

- wska�nik poziomu ły�ki; 
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- przeł�cznik odci�cia nap�du; 

- joystick do kontroli ładowarki; 

- samoczynny układ poziomowania ładowarki; 

1.7. Osprz�t koparkowy koparko-ładowarki: 

- koparka z ły�k� podsi�biern� z mo�liwo�ci� przesuwania osprz�tu na boki; 

z dwud�wigniowym układem sterowania typu joystick na stałe mocowane do podłogi 

kabiny; 

- blokada transportowa obrotu koparki i wysi�gnika; 

- stabilizatory z poduszkami przeciwpo�lizgowymi; 

- ucho do podnoszenia: ud�wig min. 2000 kg z hydraulicznymi zamkami 

bezpiecze�stwa na siłownikach ramienia kopi�cego z sygnalizatorem 

przeci��eniowym w kabinie; 

- układ sterowania podporami; 

1.8.Kabina operatora koparko-ładowarki: 

- wersja europejska; 

- izolacja d�wi�kochłonna; 

- wycieraczka przedniej i tylnej szyby; 

- spryskiwacz przedniej i tylnej szyby; 

- ogrzewanie/odszranianie szyby; 

- drzwi lewe i prawe boczne z blokadami ustawienia i otwieran� szyb�; 

- fotel z pneumatyczn� amortyzacj� i pasami bezpiecze�stwa; 

- pod�wietlany zespół wska�ników sygnalizacyjnych (t.j. poziom paliwa, temperatura 

oleju w przemienniku momentu obrotowego, temperatura płynu chłodz�cego, 

obrotomierz i licznik motogodzin); 

- dwa zewn�trzne lusterka wsteczne; 

- dywanik podłogowy; 

- lampka ostrzegawcza i sygnał akustyczny w przypadku niewła�ciwego ci�nienia oleju 

silnikowego i temperatury płynu chłodz�cego;  

1.9. Instalacja elektryczna: 

- napi�cie nominalne: 12 V; 

- alternator; 

- reflektory główne, �wiatła „stop” i o�wietlenie tylne wyposa�one w osłony; 

- �wiatła awaryjne (kierunkowskazy); 

- klakson; 
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- przednie i tylne �wiatła robocze; 

- gniazdo zasilania zewn�trznego 12 V; 

- akumulator bezobsługowy; 

- kluczyki stacyjki start/stop + immobilizer. 

1.10. Osprz�t dodatkowy: 

- blokada tylnego mostu; 

- ły�ka przednia dzielona o poj. min. 1 m3 z dokr�canymi z�bami i lemieszem; 

- widły otwierane na ły�k�; 

- autopoziomowanie ły�ki przedniej; 

- funkcja SRS (amortyzacja przedniej ły�ki pod ci��arem); 

- rami� kopi�ce teleskopowe (gł. kopania min. 5,20 m); 

- szybkozł�cze mechaniczne na tył; 

- linia hydrauliczna jednokierunkowa do obsługi np. młota wyburzeniowego; 

- linia hydrauliczna dwukierunkowa do osprz�tu (np. wiertnica, skarpówka); 

- trzy ły�ki koparki do kopania (szer. 30, 90 i 60 cm z dodatkow� nakładk� lemieszow�) 

+ zrywak; 

- jedna ły�ka skarpowa o szer. 150 cm hydraulicznie skr�tna na 2 siłownikach; 

- sterowanie: joystick hydrauliczny (tył i przód) wersja eurokrzy�owa lub z opcj�

przeł�czania; 

- płynna regulacja wysuwu teleskopowego ramienia kopi�cego; 

- płynna regulacja otwarcia ły�ki przedniej w kabinie; 

- pompa wielotłocznikowa; 

- gumy na podporach; 

- klimatyzacja; 

- sygnał cofania; zestaw niezb�dnych narz�dzi; smarownica; trójk�t ostrzegawczy; 

ga�nica; apteczka; lampa migowa; 

- instrukcja obsługi w j�zyku polskim, katalog cz��ci zamiennych; 

1.11. Wymagania dodatkowe zwi�zane z przedmiotem zamówienia: 

- Przedmiot zamówienia musi spełnia� wszystkie warunki przedstawione w pkt III. 

ppkt 1 – Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki niniejszej SIWZ; 

- Oferowana koparko-ładowarka musi posiada� certyfikat zgodno�ci „CE”; 

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiaj�cego 

we własnym zakresie i na własny koszt; 

- Wykonawca udzieli gwarancji producenta na dostarczan� koparko-ładowark�; 
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- Wykonawca zabezpieczy serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiaj�cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiaj�cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

5. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych. 

6. Wykonawca, który zamierza powierzy� wykonanie cz��ci lub cało�ci niniejszego 

zamówienia podwykonawcom, zobowi�zany jest do wskazania w formularzu ofertowym 

cz��ci zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy� podwykonawcom. 

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówie� CPV: 

43.26.00.00-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Wymagany termin wykonania zamówienia – 7 dni od dnia podpisania umowy.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPOŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� Wykonawcy którzy: 

1)   spełniaj� warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp oraz co do których brak 

jest podstaw do wykluczenia z post�powania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

2) posiadaj� wiedz� i do�wiadczenie. 

Wykonawca wyka�e, �e w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert a je�li okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie  wykonał co najmniej 

dwie dostawy fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej o warto�ci minimum 

200.000,00 zł brutto ka�da dostawa. 

3) dysponuj� osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiaj�cy nie okre�la wymaga� dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiaj�cy nie okre�la wymaga� dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5) Wykonawca mo�e polega� na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, niezale�nie od charakteru prawnego ł�cz�cych go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowi�zany jest udowodni� Zamawiaj�cemu, i� b�dzie 
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dysponował zasobami niezb�dnymi  do realizacji zamówienia, w szczególno�ci 

przedstawiaj�c tym celu pisemne zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezb�dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. 

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w zło�onych dokumentach. 

3. Ofert� Wykonawcy wykluczonego uznaje si� za odrzucon�.

VI. WYKAZ O�WIADCZE� LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ� DOSTARCZY�

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁ 

W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

ART. 24 UST. 1 USTAWY 

1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawc� warunków, o których mowa w art. 22 

ust 1 ustawy Wykonawca składa: 

1) o�wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu – zał�cznik nr 1 

SIWZ; 

2) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zał�cznik nr 1 SIWZ; 

3) parafowany wzór umowy – zał�cznik nr 2 SIWZ; 

4) wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał�cznik nr 3 SIWZ;

2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i art. 24 

ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca składa: 

1)  o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał�cznik nr 1 SIWZ; 

2)  o�wiadczenie o przynale�no�ci do grupy kapitałowej wraz z list� podmiotów 

przynale��cych do tej samej grupy kapitałowej – z wykorzystaniem wzoru zał�cznik nr 4

SIWZ. 

3. W zakresie potwierdzenia posiadania niezb�dnej wiedzy do wykonania zamówienia 

i do�wiadczenie Wykonawca składa wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert a je�li okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – 

w tym okresie co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej 

o warto�ci minimum 250.000,00 zł brutto ka�da dostawa- zał�cznik nr 5 SIWZ.
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4. Wykonawcy, którzy składaj� ofert� wspólnie z rozumieniu art. 23 ustawy Pzp musz�

ustanowi� pełnomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu albo do reprezentowania 

w post�powaniu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.  

5. Oferta winna zawiera� dokumenty okre�lone w punkcie VI 2 dla ka�dego partnera 

z osobna. 

6. Dokumenty s� składane w oryginale lub kopii po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem 

przez Wykonawc�. 

7. Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym składane s� wraz z tłumaczeniem na j�zyk 

polski. 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI� ZAMAWIAJ�CEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O�WIADCZE� I DOKUMENTÓW 

ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI� Z WYKONAWCAMI. 

1. O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez 

Zamawiaj�cego i Wykonawców podczas post�powania o udzielenie zamówienia 

przekazywane s� w formie pisemnej. 

2. O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mog� by� przekazywane za 

pomoc�:

• Faksu pod numerem: (062) 78-41-630 

• Drog� elektroniczn� na adres: pkomsa@poczta.onet.pl

w terminach od poniedziałku do pi�tku w godzinach pomi�dzy 7:00-15:00.

O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomoc�

faksu lub drog� elektroniczn� uwa�a si� za zło�one w terminie, je�eli ich tre�� dotarła do 

adresata przed upływem wyznaczonego terminu.  



8

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI� Z WYKONAWCAMI 

Ze strony Zamawiaj�cego osob� uprawnion� do porozumiewania si� z Wykonawcami 

jest: 

Kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego, Wodoci�gów  i Kanalizacji –  

mgr in�. Agnieszka Fronia 

nr telefonu 62 784 16 89 

e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl  

IX. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WADIUM 

Nie dotyczy. 

X. TERMIN ZWI�ZANIA OFERT�

1. Termin zwi�zania ofert�: wynosi 30 dni licz�c od daty otwarcia oferty.  

2. Bieg terminu zwi�zania ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca mo�e zło�y� tylko jedn� ofert�, w formie pisemnej, pismem czytelnym. 

2. Oferta, pod rygorem jej niewa�no�ci, winna by� napisana w j�zyku polskim. Dokumenty 

sporz�dzone w j�zykach obcych stanowi�ce cz��� oferty musz� by� przetłumaczone na j�zyk 

polski. Tłumaczenie to musi by� po�wiadczone przez Wykonawc�. 

3. Wykonawca nie mo�e dokonywa� zmian w tre�ci formularzy zamieszczonych w SIWZ pod 

rygorem niewa�no�ci oferty. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie 

dotycz� Wykonawcy nale�y wpisa� „nie dotyczy” w odpowiedni� rubryk� formularza. 

4. Koszty zwi�zane z przygotowaniem oferty ponosi składaj�cy ofert�. 

5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, o�wiadczenia, opracowane zestawienia 

i wykazy składane wraz  z ofert� wymagaj� podpisu osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy. Podpis osoby uprawnionej musi pozwala� na identyfikacj� jej imienia 

i nazwiska (np. b�dzie uzupełniony piecz�tk� imienn�). 

6. Oferta i zał�czniki podpisane przez upowa�nionego przedstawiciela Wykonawcy 

wymagaj� zał�czenia wła�ciwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
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7. Oferta powinna zawiera� wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w tre�ci 

niniejszej specyfikacji. 

8. Ofert� nale�y sporz�dzi� z wykorzystaniem wzoru – zał�cznik nr 1 do SIWZ 

(formularz ofertowy). 

9. Poprawki w ofercie musz� by� naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisuj�cej ofert� w sposób okre�lony w pkt. 5. 

10. Wszystkie strony oferty powinny by� spi�te (zszyte) w sposób trwały, zapobiegaj�cy 

mo�liwo�ci dekompletacji zawarto�ci oferty. Wszystkie wypełnione strony oferty winny by�

kolejno ponumerowane i parafowane przez osob� upowa�nion� przez Wykonawc� do 

podpisania oferty. 

11. Oferta Wykonawców, którzy ubiegaj� si� wspólnie o udzielenie zamówienia 

w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp b�dzie podpisana przez pełnomocnika. 

12. Wycofanie lub zmiana oferty mo�e by� dokonana przez Wykonawc� przed upływem 

terminu składania ofert (art. 84 ustawy Pzp) z zastrze�eniem: 

1) Wykonawca zobowi�zany jest pisemnie zawiadomi� Zamawiaj�cego o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty – zawiadomienie takie, oznaczone powinno by� w ten sposób 

jak koperta oferty z dopiskiem „zmiana”  (według wskazówek wskazanych poni�ej) lub 

„wycofanie”; 

2) w przypadku zło�enia przez Wykonawc� kompletnej oferty zamiennej (formularz 

ofertowy wraz ze wszystkimi niezb�dnymi zał�cznikami) – oferta ta powinna posiada�

dodatkowy dopisek na kopercie „Oferta zamienna kompletnie”; 

3) w przypadku, gdyby Wykonawca chciał wykorzysta� cz��� dokumentów ze zło�onej 

wcze�niej oferty pierwotnej, nale�y o tym poinformowa� w zawiadomieniu 

o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej nale�y zło�y� wówczas wszystkie 

dokumenty oferty, której tre�� ulegnie zmianie, opisane na ka�dej stronie „ZMIANA 

DOKONANA W DNIU.......” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowi�

b�d� wraz ofert� zamienn�, kompletn� cało�� – oferta ta powinna posiada� na kopercie 

dopisek „Oferta zamienna uzupełniaj�ca”; 

4) elementy wykorzystane z oferty pierwotnej musz� by� spójne z ofert� zamienn�

w przypadku rozbie�no�ci lub niekompletno�ci Zamawiaj�cy nie b�dzie traktował tego 

jako bł�d oczywisty, ale jak bł�d dyskwalifikuj�cy ofert� i zarówno oferta zamienna jak 

i pierwotna b�d� podlegały odrzuceniu; 

5) wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotycz� równie� oferty zamiennej. 
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13. Konsekwencje zło�onej oferty niezgodnie z opisem okre�lonym w  pkt. od 1 do 12 ponosi 

Wykonawca. 

XII. MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Termin i miejsce składania oferty 

Ofert� nale�y przesła�/zło�y� w nieprzejrzystym  opakowaniu/w zamkni�tej kopercie na 

adres zamawiaj�cego: 

Przedsi�biorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna 

ul. b-pa St. Bareły 13 

98-400 Wieruszów 

pokój sekretariat do dnia 25.11.2013 r. do godz. 10:00

2. Oznakowanie oferty : 

Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla Przedsi�biorstwa Komunalnego 

w Wieruszowie Spółka Akcyjna

oraz zapis  „Nie otwiera	 przed dniem 25.11.2013 r. godz. 10:15”

Na opakowaniu (kopercie) oprócz powy�szego opisu nale�y umie�ci� Nazw� i adres 

Wykonawcy.

3. Ka�da zło�ona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 

4. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie mo�e wycofa� oferty ani dokona� w 

niej jakichkolwiek zmian. 

5. Oferty zło�one po terminie b�d� zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez otwierania. 

6. Je�li Wykonawca zamierza przesła� ofert� poczt�, wymagane jest, by dokonano tego za 

potwierdzeniem odbioru.  

Za termin zło
enia oferty uznaje si� termin potwierdzenia odbioru oferty przez 

Zamawiaj�cego w jego siedzibie.  

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert odb�dzie si� w siedzibie Zamawiaj�cego, to jest: 
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8. Bezpo�rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj�cy przeka�e informacje o wysoko�ci 

kwoty, jak� zamierza przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY   

1. Cena oferty uwzgl�dnia wszystkie zobowi�zania, musi by� podana w PLN cyfrowo 

i słownie. 

2. Cena podana w ofercie winna obejmowa� wszystkie koszty zwi�zane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiaj�cego. Podana w ofercie cena musi 

uwzgl�dnia� wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowa� wszelkie koszty jakie 

poniesie wykonawca z tytułu nale�ytej oraz zgodnej z obowi�zuj�cymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

3. Uwa�a si�, ze Wykonawca wzi�ł pod uwag� wszystkie wymagania i zobowi�zania, bez 

wzgl�du czy zostały okre�lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich cz��ciach niniejszej 

SIWZ. Tak wiec, kwota winna zawiera� wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz ró�norakie 

ryzyko zwi�zane z konieczno�ci� wykonania cało�ci przedmiotu zamówienia. 

4. Cena mo�e by� tylko jedna. 

5. Wszelkie upusty, rabaty winny by� uwzgl�dnione w cenie podanej w Formularzu 

Ofertowym tak, aby podana cena była cen� ostateczn�. 

7. Cena ofertowa wynika� b�dzie z opracowanego przez wykonawc� kosztorysu ofertowego 

na podstawie SIWZ. 

8. Cen� nale�y obliczy� zgodnie z obowi�zuj�cymi na dzie� zło�enia oferty przepisami 

prawa. 

9.  Zamawiaj�cy nie dopuszcza rozlicze� w walutach obcych.  

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Kryteria oceny ofert – zamawiaj�cy uzna oferty za spełniaj�ce wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, je�eli: 
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2. Oferta, co do formy opracowania i tre�ci spełnia wymagania okre�lone niniejsz�

specyfikacj�, 

3. Oferta została zło�ona, w okre�lonym przez Zamawiaj�cego terminie, 

4. Jedynym kryterium, którym b�dzie si� kierował Zamawiaj�cy przy wyborze oferty jest 

cena. 

Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%

Sposób oceny oferty: 

Cena oferty o najni�szej cenie   x 100

        Cena oferty badanej 

gdzie: 

100 - waga kryterium  

XV. INFORMACJA O FORMALNO�CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA�

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzgl�dnieniem 

postanowie� wynikaj�cych z tre�ci niniejszej SIWZ zgodnie z zał�cznikiem nr 2 do SIWZ  

projektem umowy. 

2. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie, przed 

przyst�pieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedło�ona zostanie 

zamawiaj�cemu umowa reguluj�ca współprac� Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie. 

Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie mo�e by� krótszy ni�

okre�lonego na wykonanie zamówienia.  

3. Zamawiaj�cy podpisze umow� z Wykonawc�, który przedło�y najkorzystniejsz� ofert�

z punktu widzenia kryteriów przyj�tych w niniejszej specyfikacji. 

XVI. ZABEZPIECZENIE NALE�YTEGO WYKONANIA UMOWY  

Nie dotyczy. 




