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 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiot zamówienia dotyczy: fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z 
nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, dla potrzeb robót 
budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 
 
I. Zamawiający: 
Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej  w Kamieńsku. 
Ulica: Wieluńska 50, nip: 772-10-01-631, regon: 590328019, woj. łódzkie, powiat: 
radomszczański. 
Kod Miejscowość: 97-360 Kamieńsk. 
Godziny urzędowania: 7 00- 15 00.  
Telefon/fax: (044) 6 817 136 wew. 32. 
Strona internetowa: www.bip.kamiensk.com.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
nieograniczonym o wartości od 14 000 euro do mniej niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( ustawa z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień 
publicznych – Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.). 
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy 
PZP z późn. zm.  
 
III. Rodzaj zamówienia publicznego: dostawa. 
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki  wraz z 
nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, dla potrzeb robót 
budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, 
posiadającej parametry techniczno-eksploatacyjne: 
rok produkcji :  2009 
nie wykazująca Ŝadnych wycieków płynów technologicznych 
silnik: 
- moc min. 99 KM 
- 4-suwowy, wysokopręŜny z turbodoładowaniem 
skrzynia biegów: 
- w pełni automatyczna: cztery biegi do przodu, trzy do tyłu 
- moŜliwość przełączenia w tryb półautomatyczny 
- napęd na 4 koła 
układ sterowania: 
- hydrostatyczny 
- zewnętrzny promień skrętu max. 5000 mm 
- koła z oponami o wymiarach: przód 12,5-18, tył:16,9-28 
układ hydrauliczny: 
- pompa wielotłoczkowa o wydatku min. 160 l./min. 
kabina: 
- wyciszona 



- drzwi z obu stron kabiny 
- kierownica regulowana w pionie i poziomie 
- wentylowana i ogrzewana 
- 1 lampa ostrzegawcza 
- fotel regulowany, amortyzowany 
osprzęt ładowarkowy: 
- wysokość załadunku (do sworznia) min. 3400 mm. 
- układ roboczy z siłownikami typu równoległego 
- łyŜka ładowarkowa wieloczynnościowa (otwierana) o pojemności 1 m3 z zębami, mocowana 
na szybkozłączu 
- szybkozłącze ładowarkowe 
- widły o udźwigu min. 2400 kg, mocowane na szybkozłączu 
- łyŜka przednia pełna z ostrzem o pojemności min. 1m3, mocowana na szybkozłączu  
- blokada mechanizmu róŜnicowego 
osprzęt koparkowy:   
- wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwny na ramie tylnej 
- całkowity przesuw boczny wysięgnika min.1400 mm. 
- głębokość kopania wysięgnikiem koparkowym min. 6 m. 
- łyŜka koparkowa 1 szt. o szer. 60 cm – zamocowana na wysięgniku koparkowym 
- łyŜka koparkowa 1 szt. o szer. 30 cm - luzem 
- łyŜka koparkowa 1 szt. o szer. 90 cm  - luzem  
- instalacja hydrauliczna do podłączenia młota. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny: 43.26.00.00-3 
(koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze).  
 
V. Oferty częściowe. Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin wykonania zamówienia  do 30.11.2009r. 
 
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące 
warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym        
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia; 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1   
i 2 ustawy PZP z późn. zm.; 



5) oferowana przez nich dostawa koparko-ładowarki spełnia wszystkie wymagania 
zamawiającego; 
6) złoŜą wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty we właściwej formie. 
 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne 
Oświadczenie o spełnieniu  warunków w w/w  postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia warunków udziału           
w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złoŜonych przez wykonawców oświadczeń 
i dokumentów, określonych w rozdziale IX niniejszej specyfikacji metodą spełnia/nie spełnia. 
W przypadku zaistnienia podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia, o wykluczeniu  wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni pisemnie 
wszyscy wykonawcy, którzy złoŜyli ofertę. 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 
- jest niezgodna z ustawą; 
-  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP z późn. zm.; 
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
- została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 
- jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
O odrzuconych ofertach zostaną  niezwłocznie zawiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy, 
którzy złoŜyli ofertę. 
 
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. –Prawo 
zamówień publicznych  z późn. zm. zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 

a/ formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ 
b/ oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne – art. 22 ust.1 ustawy PZP z 
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 
c/ zaakceptowanego wzoru umowy – załącznik nr 3 
d/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert 

e/ dokumentu potwierdzającego własność koparko-ładowarki (faktura zakupu lub inny) lub 
oświadczenie wykonawcy potwierdzające własność koparko-ładowarki. 
 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt.1/.  lit. d/  składa  



dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert). 
 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej 
(odpowiadające pkt. 1/. lit. d/), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed ostatecznym upływem terminu składania ofert). 
 
W przypadku składania oferty od jednego wykonawcy (spółka cywilna)  winny być złoŜone 
dokumenty , o których mowa w  pkt. 1/. lit. b/ i d/ przez kaŜdego wykonawcę wchodzącego w 
skład spółki. 
Pozostałe dokumenty  mogą być złoŜone i podpisane przez jednego z reprezentujących spółkę 
podmiotu, o ile wynika to z przepisów prawa.   
 
2. Dokumenty, jakich zamawiający Ŝąda od wykonawców w przypadku składania oferty 
wspólnej: 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika od oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy albo zawarciu 
umowy. 
 
Oprócz dokumentów wymienionych w pkt.1/. winna być złoŜona umowa regulująca 
współpracę podmiotów występujących wspólnie lub umowa konsorcjum. 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty,    
o których mowa w  pkt 1/. lit. b/ i d/  muszą być złoŜone przez kaŜdego wykonawcę (firmę). 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formie spółek 
cywilnych właściwe dokumenty, o których mowa w pkt. 1/. lit. b/ i d/ muszą być złoŜone 
przez kaŜdego wykonawcę wchodzącego w skład spółki. 

WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność  przez osobę lub osoby uprawnione do podpisywania oferty 
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału dokumentu przedstawionego         
w formie kopii. 
 

3. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowana dostawa spełnia określone wymagania, 
zamawiający po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą Ŝąda od wykonawcy 
następujących dokumentów: 

a/ certyfikat CE (WE).   

WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność  przez osobę lub osoby uprawnione do podpisywania oferty 
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginału dokumentu przedstawionego 
w formie kopii.  



4. Uzupełnienie dokumentów 

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP z póź. zm. zamawiający wezwie wykonawców, 
którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP z późn. zm., lub którzy nie złoŜyli 
pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo  konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 

ZłoŜone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŜ w 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert . 

JeŜeli zajdzie potrzeba zamawiający wezwie takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 
złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 
ustawy PZP z póź. zm. 

5. Poprawa dokumentów  

Zgodnie z art. 87.ust.2  ustawy PZP z późn. zm.  zamawiający poprawia w ofercie: 
1/ oczywiste omyłki pisarskie 
2/ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych     
dokonanych poprawek 
3/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Jawność dokumentacji 

Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP z późn. zm.  oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie 
później niŜ w ostatecznym terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być 
udostępniane. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 
zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub 
uniewaŜnieniu postępowania.  

7. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z 8 czerwca 1993 r., poz. 
211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. 

Stosowne zastrzeŜenie naleŜy złoŜyć w pkt:  ZastrzeŜenia oferenta  formularza ofertowego, 
w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdej zainteresowanej 
osoby. 



Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
wykonawcę złoŜone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa" , 
lub spięte w sposób trwały oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów: 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 
pisemnej, w języku polskim zgodnie z art. 9 i 27 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo 
zamówień publicznych – Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.   
Wykonawcy i zamawiający winni przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, 
pytania  o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz inne informacje       
i dokumenty na oryginalnym piśmie i dostarczone osobiście lub drogą pocztową oraz 
skierowane na adres: 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, 
lub faksem (044) 6 817 136. 
Przekazane faksem oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, pytania o wyjaśnienie 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz inne informacje i dokumenty uwaŜa się za 
złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem,         
o których mowa wyŜej, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 
 
Przed czasem upływu terminu składania ofert zamawiający moŜe zmienić treść dokumentów 
przetargowych w własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytanie wykonawców. KaŜda 
taka zmiana staje się wiąŜąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców o treści wprowadzonych zmian w 
dokumentach przetargowych oraz umieści je na stronie internetowej : 
www.bip.kamiensk.com.pl. 
W przypadku braku potwierdzenia o dostarczeniu wszystkim wykonawcom wprowadzonych 
zmian lub na wniosek któregoś z wykonawców moŜe nastąpić przesunięcie terminu składania 
ofert.  
W przypadku pytań o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający 
udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, a pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 
Treść pytań i odpowiedzi będzie równieŜ umieszczona na stronie internetowej: www.bip. 
kamiensk.com.pl. 
 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osoby upowaŜnione ze 
strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:  
Pani mgr BoŜena Próchnicka– tel.(044) 6 817 136 wew. 32 . 
 
XII. Termin zwi ązania ofertą: 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu 
terminu do składania ofert. 
 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z 
ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 



Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania z ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
 
XIII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Przygotowanie oferty 
1/ Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2/ Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3/ Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4/ Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
5/ JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, naleŜy dołączyć właściwe umocowanie prawne. UpowaŜnienie 
(pełnomocnictwo) naleŜy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 
określać zakres umocowania. 
6/ Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
7/ Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 
oraz dane. 
8/ Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób 
podpisujących ofertę.  
9/ Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający moŜliwość 
dekompletacji zawartości oferty.  
10/ Oferta powinna obejmować całość zamówienia. 
11/ Wykonawca, który złoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 
12/ Do oferty powinny być dołączone dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
2. Oferta wspólna 
W przypadku kiedy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w formie 
konsorcjum oferta musi spełniać następujące wymagania: 
a.  do oferty załączona musi zostać umowa konsorcjum, pełnomocnictwo,  które w sposób nie 
budzący wątpliwości określa: przedsiębiorców odpowiedzialnych za złoŜoną ofertę, zasady 
reprezentacji, zasady odpowiedzialności w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności 
solidarnej za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia i musi wyraźnie 
wskazywać lidera konsorcjum 
b.  oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie. 
c.  wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera do reprezentowania ich w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy albo zawarciu 
umowy 
d. wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z liderem. 
 
3. Ofertę naleŜy złoŜyć w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie w siedzibie 
zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk  
ul. Wieluńska 50, parter - pokój nr 3. 
 
1) Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na zamawiającego na adres: Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50 i oznakowana 
następująco: „oferta na dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z 
nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, dla potrzeb robót 



budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi , nie 
otwierać przed 29.10.2009 r. do godz. 9 00”.  
2) Koperta wewnętrzna winna być zaadresowana na wykonawcę (posiadać dokładną nazwę 
i adres wykonawcy w celu ewentualnego zwrócenia oferty) i oznakowana następująco: 
„oferta na dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z nieodpłatnym 
transportem do miejsca siedziby zamawiającego, dla potrzeb robót budowlanych, 
zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi , nie otwierać przed 
29.10.2009 r. do godz. 9 00”. 
 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
1. Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Ulica: Wieluńska 50  
Kod Miejscowość: 97-360 Kamieńsk  
Parter-pokój nr 3 
do dnia 29.10.2009r. do godz. 9 00.  
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty 
wewnętrznej, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych – Dz. U. 
Nr 19, poz. 177 z póź. zm.   
 
2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Ulica: Wieluńska 50 
Kod Miejscowość: 97-360 Kamieńsk 
Parter - pokój nr3  
w dniu 29.10.2009r. o godz. 9 30 . 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda 
nazwę i siedzibę wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę, termin wykonania 
zamówienia, okres gwarancji, termin płatności faktur. 

Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w rozdz. XIII.  pkt. 3. oraz 
dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.  
 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny: 
- cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo     
i słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje 
-cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                 
z wykonaniem zamówienia 
- cena złoŜonej oferty moŜe być tylko jedna 
- cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania). 
 
XVI. Opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert: 
 



1. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeŜeli: 
1/ oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specy-
fikacją, 
2/ z liczby i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia warunki formalne 
określone niniejszą specyfikacją, 
3/ złoŜone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
4/ oferta została złoŜona w określonym przez zamawiającego terminie, 
5/ wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niŜej przedstawionego kryterium: 
Cena - 100%  (ogólna wartość brutto) 
Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym 
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) 
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako liczba punktowa oferty. 
 
2. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego 
 
Wzór: najni Ŝsza cena : badana cena x 100 pkt x 100%      ,   gdzie 1% =1 pkt. 
 
3. Wynik 
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba uzyskanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów, a takŜe spełni wymagane 
warunki niniejszej specyfikacji. 

XVII. Informacja dotycz ąca wadium przetargowego.  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVIII. Informacja dotycz ąca zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
XIX. Informacja dotycz ąca zawarcia umowy ramowej i dynamicznego systemu 
zakupów. 
Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej ani ustanawiał dynamicznego systemu 
zakupów. 
 
XX. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

XXI. Warunki umowy:  
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜył najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów i wymagań  przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
3.Umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający podpisze po upływie 
7 dni od dnia ostatecznego ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niŜ przed 
upływem terminu związania z ofertą.  



Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, jeŜeli 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŜona tylko jedna oferta. 
4.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3. 
6. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŜnienia postępowania. 
7. Zamawiający uniewaŜni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 
93 ustawy PZP (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), o czym  powiadomi 
niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, a takŜe 
informacje tę umieści  w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, na stronie 
internetowej:www.bip.kamiensk.com.pl oraz w BZP Urzędu Zamówień Publicznych-  
www.portal.uzp.gov.pl . 

XXII. Środki ochrony prawnej : 
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym 
postępowaniu przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP- Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 
z późn. zm. 
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do Zamawiającego.  
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 
zawierający Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia 
protestu (okoliczności faktyczne i prawne) moŜe być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, Ŝe: 
a. protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od 
dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
b. protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim 
przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie 
internetowej. 
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie 
pisemnej : 
a. na oryginalnym piśmie 
Dostarczony osobiście lub drogą pocztową na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Kamieńsku; 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, parter- pokój nr 3.  
b. faksem;  nr faksu: (044) 6817-136 . 
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu 
przekazanego za pomocą faksu. 
5. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki 
sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 
6. Zamawiający przekaŜe kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu, a jeŜeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją równieŜ na stronie 
internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się 
w wyniku wniesienia protestu. 
7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje 



odwołanie wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 
a. opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
8.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, 
jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu. 
9. Zamawiający przekaŜe kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca moŜe zgłosić, 
przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia 
składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w 
przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do 
postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił. 
10. Wszystkie informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
PZP-Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. „Środki ochrony prawnej", art. od 179 
do 198. 
 
XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu: 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy PZP-Dz. U. z 2004r. 
Nr 19, poz. 177 z późn. zm. tzn.: w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie 
internetowej: www.bip.kamiensk.com.pl. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy 
wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w 
formie pisemnej. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń,  stronie 
internetowej zamawiającego - www.bip.kamiensk.com.pl. oraz stronie Urzędu Zamówień 
Publicznych - BZP -  www.portal.uzp.gov.pl . 
 
XXIV. Postanowienia końcowe: 
Zasady udostępniania dokumentów:  
Osoby zainteresowane mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania. 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku 
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
-zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty 
- zamawiający umoŜliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,30 zł 
- udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 
godzin jego urzędowania. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu wysokości kosztów udziału w postępowaniu. 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
 



XXV. Zał ączniki: 
Załączniki do specyfikacji: 
1. Formularz wzoru oferty . 
2. Formularz oświadczenia  wg. art. 22 ust.1 ustawy PZP. 

  3. Formularz wzoru umowy.  
 
Kamieńsk, dn. 21.10.2009 r.                                           
 

 
Dyrektor 

mgr inŜ. Kazimierz Maj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


