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Nazwa Zamawiającego:  

Spółka Wodna Bedlno 

Adres Zamawiającego: Bedlno 24, 99-311 Bedlno 

tel.: 24 282 17 63 
 

E- mail: swbedlno@op.pl  

Strona internetowa na której jest publikowane niniejsze postępowanie, 

udostępniona przez Gminę Bedlno: http://www.ugbedlno.bip.org.pl/ 

godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 ze zm.) 

o wartości poniżej 221 000 euro 

 
 

 

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH 

W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA 

LATA 2014-2020  

UMOWA NR: 01394-65030-OR0500001/17 

NA: 

CZĘŚĆ I: DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI 

CZĘŚĆ II: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

I. TRYB ZAMÓWIENIA -  PODSTAWA PRAWNA: 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej P.z.p., a także wydanymi 

na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego 

zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, 

poz. 1126), 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017, poz. 2477), 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479) 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. 

3. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie: art. 10 ust. 1 oraz art. 

39 - 46 P.z.p. 

4. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.459, z późn. zm.). 

5. Miejsce publikacji i przekazania ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych, 

 Strona internetowa udostępniona przez Gminę Bedlno: http://www.ugbedlno.bip.org.pl/ 
 Tablica ogłoszeń 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Część I: dostawa koparko-ładowarki 

Część II: dostawa ciągnika rolniczego 
2. Rodzaj zamówienia: dostawa 

3. Miejsce dostaw – do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na 

terenie Gminy Bedlno 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest: 

Część I: dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem (rok produkcji 2018); 

Część II: dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (rok produkcji 2017-2018). 

4.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: 

Część I: Załącznik nr 2A – Wymagania techniczne koparko-ładowarki, który będzie także stanowił 

załącznik do oferty i umowy; 

Część II: Załącznik nr 2B – Wymagania techniczne ciągnika rolniczego, który będzie stanowił załącznik 

do oferty i umowy. 

4.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów 

niezbędnych do rejestracji pojazdu.  

4.4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie 

Zamawiającego dokumenty stanowiące dowód spełniania przez dostawcę wymaganych norm i 

przepisów oraz wymaganych parametrów (świadectwa, zaświadczenie, karty katalogowe, 

instrukcje, itp.) w celu akceptacji i oceny zgodności ze szczegółowymi warunkami technicznymi.  

4.5. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania 

prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. 

http://www.ugbedlno.bip.org.pl/


__________________________________________________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
strona 3 

4.6. Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego 

4.7. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek 

Wykonawcy w terminie maksymalnie do 30 dni. Podstawą do wystawienia faktury jest 

bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy dostawy podpisany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

4.8. Rozwiązania równoważne: 
 

a) W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający 

określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego producenta lub wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza 

możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu 

zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu 

wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych 

materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami 

równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z załączoną 

dokumentacją i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 

dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem: gabarytów i konstrukcji 

(wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), charakteru 

użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 

charakterystyki liniowe, konstrukcja), parametrów bezpieczeństwa użytkowania, standardów 

emisyjnych. 

b) Wszystkie użyte znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery 

katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są 

wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu 

przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia 

produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i 

spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie 

minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach.  

c) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku odniesienia w dokumentacji przetargowej do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w tym dokumenty 

równoważne. 

d) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego, 

e) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych 

materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do 

wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu 

zamówienia. 
5. Warunki gwarancji i rękojmi: 

5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odpowiadał z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

zamówienia zgodnie z art. 568 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  z 

2017 r. poz.459 z późn.zm.), przez okres minimum 24 miesiące od dnia wydania przedmiotu 

zamówienia i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 

5.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej, przy 

czym Wykonawca nie może być obowiązany z tytułu gwarancji w zakresie mniejszym niż 

wynikający z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. 

poz.459z późn.zm.) o gwarancji przy sprzedaży z zastrzeżeniem ich treści na korzyść 

Zamawiającego, a termin gwarancji będzie wynosił minimum 24 miesiące od dnia wydania 
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przedmiotu zamówienia i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. Gwarancja jest jednym z 

kryterium wyboru oferty. 

 

5.3. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady, jeżeli wady te 

ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. 

5.4. Wykonawca zapewni rozpoczęcie usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od 

zawiadomienia faxem lub telefonicznie chyba że jest oczywiste, iż wad tych nie da się usunąć ww. 

terminie wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami 

 

6. Nazwy i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień:  

Kod CPV  Opis  

43260000-3  Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze  

16000000-5  Maszyny rolnicze 

 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE:  

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na część I lub część II,  lub wszystkie 

razem w jednej ofercie. Zamawiający informuje, iż ocena ofert będzie dokonywana przez 

Zamawiającego oddzielnie dla każdej z wymienionych części. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje: 

 możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.  67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych zebrania Wykonawców. 

 zawarcia umowy ramowej. 

 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

5. Niniejsza SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Gminy Bedlno http://www.bedlno.pl  do 

pobrania samodzielnie przez Wykonawców. 

6. Wykonawcy winni sprawdzać na bieżąco zawartość umieszczonego na ww. stronie internetowej folderu 

w celu sprawdzenia czy nie zostały w nim opublikowane zmiany SIWZ. Za zapoznanie się z całością 

udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca. 

7. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie 

przeprowadzono dialogu technicznego. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 Wykonanie zamówienia – w ciągu  maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy dla Część I  

i Części II 

 Skrócenie terminu wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w 

rozdz. XVI  niniejszej SIWZ  
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:  

 

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

będzie zobowiązany wykazać 

 

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej. 
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W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:  

a) wykazania, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum: 

Część I: jedną dostawę koparko- ładowarki,  wraz z załączeniem dowodów określających, 

czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

Część II: jedną dostawę ciągnika rolniczego,  wraz z załączeniem dowodów określających, 

czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:  

4.1. musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4.2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 

żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców 

składających wspólną ofertę: 
5.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego będzie oceniane łącznie, dla wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

5.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt VI. ust. 1 i 2, oceniana 

będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 

6. Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we 

wstępnym oświadczeniu a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych 

przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 

 

7. Zamawiający uwzględniając art. 24aa ustawy przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu 

może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona najwyżej w rankingu ofert, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
8. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK WYKLUCZENIA: 

 

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć:   
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WRAZ Z OFERTĄ: 

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, że 

wykonawca  

 nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  ustawy Pzp,   

 spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

–wg druków dołączonych do SIWZ – załącznik nr 3 i 4 SIWZ  

1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:  

a) składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji,  

b) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1, 

1.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: 

a) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają 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, 

b) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

1.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawcy. 

1.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA 

STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg. wzoru 

Załącznik nr 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

 

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO w celu potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 

– w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, obowiązany jest do złożenia niżej 

wymienionych dokumentów: 

2.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg. załącznika nr 6 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o 

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
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VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na piśmie: adres do 

korespondencji: Spółka Wodna Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno lub: 

 pocztą elektroniczną: swbedlno@op.pl         
pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 

otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający na 

podstawie pozytywnego dowodu transmisji danych domniema, iż pismo wysłane przez 

Zamawiającego na numer poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w 

sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za sprawne działanie urządzeń. 

 

b) Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów obsługiwanych 

przez program Word 2007, Excel 2007, Adobe Leader. 

c) Korespondencja w niniejszym postępowaniu jest prowadzona w języku polskim to znaczy, że 

wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

d) Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

e) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. d), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

f) Treść wyjaśnień zostanie przesłana do Wykonawcy, od którego wpłynęła prośba o wyjaśnienie oraz 

do Wykonawców, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. 

g) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami każdorazowo zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Gminy Bedlno http://www.bedlno.pl 

h) Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na bieg 

terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. d). 

i) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. W 

przypadku, gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.  

j) Osoba/y uprawniona/e do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Przewodniczący Zarządu 

Spółki Wodnej Bedlno Czesław Bończak, oraz Konrad Olejniczak. 
 

2. Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów: 

a) Złożenie oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz oświadczenia i dokumenty składane przez 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona oraz uzupełnień złożonych na wezwanie 

Zamawiającego oraz informacji dotyczącej zmiany lub wycofania oferty obowiązuje tylko FORMA 

PISEMNA, za pośrednictwem: 

 operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1113), 

 osobiście lub za pośrednictwem posłańca, 

b) W przypadku, gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożył oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

mailto:swbedlno@op.pl
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dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

c) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 

d) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty składa w/w dokumenty i 

oświadczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jednej zamkniętej kopercie 

oznakowanej w sposób następujący: 

 

NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES: 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Spółka Wodna Bedlno 

 

UZUPEŁNIENIE OFERTY 

 

w przetargu na: 

Część I: dostawa koparko-ładowarki 

Część II: dostawa ciągnika rolniczego 

 

VIII. WADIUM: 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

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. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium  

na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 

1. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1). 

b) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi (np. 

Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodącemu) do reprezentowania w postępowaniu lub 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

c) oświadczenia wymienione w pkt. VII. 1 SIWZ 

d) Załącznik nr 2A – „Wymagania techniczne” dla części I wraz z wypełnioną kol. 2, lub/i 

Załącznik nr 2B „Wymagania techniczne” dla części II wraz z wypełnioną kol. 2. 

 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem 

odręcznym. 

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie 

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników 
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opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne w treści  

z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski. 

5. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę. 

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno 

dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez 

Zamawiającego.  

8. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby 

upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, 

oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem bądź 

czytelnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. 

9. Zaleca się, aby każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana i 

parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Natomiast wszystkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

10. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbywać się będą w złotych polskich. 

11. W przypadku wykazania doświadczenia na podstawie wykonania zamówień w innej walucie, 

wykonawca zobowiązany jest w wykazie „Doświadczenie” wpisać wartość zamówienia w tej walucie 

oraz wpisać przeliczenie wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia każdego z tych zamówień.  

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp 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, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie 

braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 

odtajnieniem, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05). 

   

XI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert.  

 

2. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący: 

NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES: 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Spółka Wodna Bedlno 

 

OFERTA w przetargu nieograniczonym na: 

Część I: dostawa koparko – ładowarki 

Część II: dostawa ciągnika rolniczego 
 

nie otwierać przed: dniem 30.07.2018 r., godzina 9:20 
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 XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Spółki Wodnej Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, w terminie do 

dnia 30.07.2018 roku do godziny 9:00   

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia 

oraz numerem, jakim oferta została oznakowana. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie  

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki Wodnej Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno w dniu 

30.07.2018 roku o godz. 9:20. 

2. Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której: 

 bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

 podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, odległości najbliższego punktu 

serwisowego od siedziby  Zamawiającego. 
 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny,  

Uwaga: Zamawiający nie zamieszcza na stronie internetowej informacji dotyczącej warunków 

płatności gdyż zostały przez Zamawiającego  podane w SIWZ – wykonawca tych informacji nie 

podaje w ofercie. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Sposób obliczenia ceny: 

a) Wykonawca określi w ofercie ryczałtową cenę brutto za dostawę zamówienia opisanego w 

SIWZ oraz w załączniku nr 2A i 2B – dane techniczne. 

b) Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie brutto. 

 
2. Cena oferty winna być wyrażona w PLN 

 

3. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty. 

4. Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie 

zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
XV. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY: 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych wymagań, 

jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”,  

3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych wymagań, jak 

składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem  „WYCOFANIE”. 

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 

stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy koperty ofert  które zostały wycofane nie będą 

otwierane. 

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 

dołączone do oferty. 
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XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY: 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 

2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 

podstawie następującego kryterium: 

2.1. Cena - 60 %,  

2.2. Termin wykonania (dostawy) - 20% 

2.3. Gwarancja – 20% 

 
a) Kryterium „cena” (C)  będzie liczona wg wzoru: 

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie 

opisanego zadania. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt. i zostanie przyjęta jako podstawa do 

badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. wzoru: 
                                  

najniższa zaoferowana cena  

Kryterium cena  = -------------------------------------- x 60 punktów  

                                       cena oferty badanej  

 

b) Kryterium „Termin wykonania (dostawa)” (T),  ilość punktów - max 20 pkt.: 

 

Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy: 

 do 60 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt. 

 do 50 dni od dnia podpisania umowy - 10 pkt. 

 do 40 dni od dnia podpisania umowy - 15 pkt. 

 do 30 dni od dnia podpisania umowy - 20 pkt. 

 

c) Kryterium „gwarancja” (G),  będzie liczona wg wzoru: 
Zamawiający oczekuje zaoferowania co najmniej  24 miesięcznego okresu gwarancji na 

dostarczone maszyny rolnicze. Oferty z krótszym okresem gwarancji podlegać będą odrzuceniu 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2. Wykonawca poda w formularzu ofertowym okres gwarancji, 

liczony w pełnych miesiącach (maksymalnie 60miesięcy). Jeżeli Wykonawca nie wskaże 

okresu gwarancji Zamawiający uzna, wskazanie z wymaganą 24 miesięczną gwarancją. Jeżeli 

wskaże okres gwarancji powyżej 60 miesięcy, wówczas do oceny oferty w tym kryterium 

Zamawiający przyjmie maksymalny wymagany okres gwarancji, tj. 60 miesięcy.  Punktacja za 

okresy gwarancji ofert odbędzie się wg. wzoru: 

 
okres gwarancji badanej oferty 

Kryterium gwarancja  = ------------------------------------------------------- x 20 punktów  

                                        najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 

 

 

Łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę: 

P = C + T + G 

gdzie: 

P – łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin wykonania (dostawy)” 

Ps – ilość punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja” 

 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 



__________________________________________________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
strona 12 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryterium wyboru. 

 

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w pkt. 1: 

 złożono tylko jedną ofertę, 

 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 

ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy 

Pzp. 

4. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie, przed podpisaniem umowy 

dostarczenie: 

a) w przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. 

 

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XIX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy  –  

Część I: załącznik nr  7A do niniejszej specyfikacji; 

Część II: załącznik nr 7B do niniejszej specyfikacji. 

 

XX. EWENTUALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W UMOWIE W STOSUNKU DO 

OFERTY: 

 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 

Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, które może nastąpić w przypadku: 

1. wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron 

umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy. 

Termin może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania powyższych okoliczności, 

2. konieczności pozyskania nieprzewidzianych wcześniej dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów, 

decyzji itp. w szczególności w wyniku zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, 

powodujących konieczność dostosowania przedmiotu dostawy. Termin wykonania umowy może 

zostać przedłużony o czas niezbędny dla pozyskania dodatkowych dokumentów, 

3. konieczności  wprowadzenia  odmiennych rozwiązań od pierwotnie założonych w przedmiocie 

dostawy, w szczególności w przypadku: 

 opóźnień w dostawie sprzętu lub urządzeń do zamontowania spowodowanych niedostępnością na 

rynku (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa),  

 pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń, sprzętu nowszej generacji,  
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 możliwości poprawy jakości lub parametrów użytkowych sprzętu, w tym z uwagi na postęp 

technologiczny,  

 zmiany przepisów prawa wprowadzającej nowe wymagania co do sposobu realizacji dostawy.  

Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny dla wprowadzenia zmian w 

przedmiocie dostawy.  

Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi opis propozycji zmiany, w tym wpływ na 

termin wykonania zamówienia oraz uzasadnienie zmiany. 

 

XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, na zasadach określonych w art. 179-198g Prawa zamówień publicznych 

2. Zamawiający informuje, iż wartość niniejszego zamówienia jest niższa niż 221 000 EURO. 

 

XXIV. Klauzula informacyjna RODO 

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 – Spółka Wodna Bedlno 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup maszyny koparko-ładowarki 

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 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 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, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 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.  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

Załącznik nr 1   -  formularz oferty, 

Załącznik nr 2A  – Wymagania techniczne dla Części I 

Załącznik nr 2B  – Wymagania techniczne dla Części II 

Załącznik nr 3   -  oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy dotyczące 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4   -  oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania,  

Załącznik nr 5  - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

Załącznik nr 6   -  wykaz  wykonanych dostaw, 

Załącznik nr 7A  -  projekt umowy dla Części I, 

Załącznik nr 7B  -  projekt umowy dla Części II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


