SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Dostawa i montaż prasy belującej odpady
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Trzebieniu ”
Znak postępowania: 03/ZZ/SIWZ/2020

ZATWIERDZAM
…………….

Bolesławiec, dnia 6 marca 2020 roku
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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Zamawiającym jest:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
ul. Staszica 6, 59 –700 Bolesławiec, woj. Dolnośląskie,
tel./fax. 75/ 734 62 71, www.mzgk.com.pl.
e-mail: mzgk@mzgk.com.pl
1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
1.3 Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w odniesieniu do dostaw i usług.
1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach)
terminy mają następujące znaczenie:
a)

„ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

b)

„SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

c)

„zamówienie" lub „przedmiot zamówienia” - zamówienie publiczne, którego
przedmiot został opisany w załączniku nr 5 do SIWZ,

d)

„postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
dotyczy niniejsza SIWZ,

e)

„zamawiający" – MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Staszica 6, 59-700
Bolesławiec,

f)

„wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.
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Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż automatycznej prasy belującej odpady,
z perforatorem, o nacisku 60 - 65 Mg, umieszczonej na końcowym odcinku linii
sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
2.3 Kod

i

nazwa

zamówienia

według

Wspólnego

Słownika

Zamówień

(CPV):

42996200-6 Prasy do odpadów.
2.5. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury
linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Trzebieniu ” nr
RPDS.04.01.00-02-0002/19-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”
Działania

nr

4.1

„Gospodarka

odpadami”

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego,

Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie do 15.09.2020r.
Rozdział 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-8
ustawy Prawo zamówień publicznych,
4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych dotyczące:
4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000
złotych
4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawę i montaż co najmniej
jednej prasy belującej do odpadów.
4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, 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.
4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 4.4
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
4.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni 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;
4.5.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy;
4.5.3 w

odniesieniu

do

warunków

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
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innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane;
4.5.4 ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać
w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
 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 usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do
oferty.
4.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca
samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
4.8.1. którzy

nie

wykazali,

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu,

o których mowa w pkt 4.2;
4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust.
1 pkt 12-23 ustawy;
4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
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wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498
z poźn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14,
uprawnione

do

reprezentowania

Wykonawcy

pozostają

w

relacjach

określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a. zamawiającym,
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c. członkami komisji przetargowej,
d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli
za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
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6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w

spółce

komandytowej

lub

komandytowo-akcyjnej

lub

prokurenta

prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą
decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4.9 Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.
24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7


jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
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wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4.10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione w pkt 4.10.
4.12. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci
konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
Rozdział 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
w Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
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5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego

zgodnie

ze

wzorem

standardowego

formularza

określonego

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „jednolitym dokumentem”,
5.1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, 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 5.1.1 oraz
składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,
5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
5.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego – Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia,
następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
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h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. 2018 r. poz. 1445 ze zm.);
j) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ);
k) dokumentów

potwierdzających,

że

wykonawca

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000 złotych;
l) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca
polega na zasobach podmiotu trzeciego o których mowa w pkt. 5.3 lit a-i.
5.4 Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:
5.4.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 lit a składa informację
z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
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5.4.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 lit. b-d składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 5.4.1 i 5.4.2. lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 5.4.2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
5.6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
5.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5.5 stosuje się.
5.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
5.8 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt. 5.3. lit. a) składa dokument, o którym mowa w pkt.
5.4.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
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wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 5.5 zdanie pierwsze stosuje się.
5.9 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na
język polski.
5.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są
sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich
tłumaczenia na język polski.
5.12 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy składane są w postaci dokumentu elektronicznego
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może także
sporządzić i przekazać elektroniczną kopię oświadczeń wykonawcy/wykonawców
występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy. W przypadku
przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii oświadczeń powinny one zostać
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców albo
odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
Rozdział 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 złotych.
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6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego – PKO BP S.A. - 84 1020 2137 0000 9802 0120 9923.
6.4. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie
przelewu.
6.5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie
się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami
i powinna zawierać następujące elementy.
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……….. do dnia ………….”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli
dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich.
6.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
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6.8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
Rozdział 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
7.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt. 7
ustawy.
7.4. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
7.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7.6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to
powinno zostać złożone wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego i opatrzone
kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym

osoby

lub

osób

udzielających

pełnomocnictwa. Wykonawca może także sporządzić i przekazać elektroniczną kopię
pełnomocnictwa. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii
pełnomocnictwa

powinno

ono

zostać

opatrzone

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym przez pełnomocnika. Jest to wówczas równoznaczne z poświadczeniem
elektronicznej kopii dokumentu „za zgodność z oryginałem.”
7.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. 2019 r. poz. 1010). Wykonawca nie
później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2. ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r. poz. 1010), zgodnie z którym przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość
lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane
osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla
takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich
w poufności.
7.10. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1do SIWZ.
b) Załącznik Nr 1 A do SIWZ – opis proponowanego przedmiotu zamówienia.
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „jednolitym dokumentem”;
stanowiące złącznik Nr 6 do SIWZ
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania
lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących
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wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;
7.11. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.
7.12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej.
7.13. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
7.14. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
7.15. Maksymalny rozmiar

plików przesyłanych

za pośrednictwem

dedykowanych

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
7.16. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7.17. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Klucz
publiczny stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
7.18. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
7.19. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został
w Regulaminie korzystania z miniPortal.
7.20. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r. poz.
1010.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
7.21. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7.22. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
7.23. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
7.24. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w pkt 7.18), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (TED).
7.25. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: mzgk@mzgk.com.pl.
7.26. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.25 adres email.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
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kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym
Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniu

Ministra

Przedsiębiorczości

i

Technologii

zmieniającym

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. 2018 r. poz. 1993).

Rozdział 8
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do
dnia 24.04.2020 r. do godziny 09:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty
dostępnego na ePUAP (MZGKBC) i udostępnionego również na miniPortalu.
8.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie
Zamawiającego w MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec.
8.3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
8.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na http://www.js.boleslawiec.bipgov.pl/public/?id=41398 informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Rozdział 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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9.3 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 o 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
10.1. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i musi zawierać wszelkie
koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
10.2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
10.3. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
10.4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
10.5. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Rozdział 11
BADANIE OFERT
11.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części
składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci
się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących
wyliczenia ceny.
11.3 Zamawiający poprawi w ofercie:

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020

20

a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Rozdział 12
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE

OFERTY

WRAZ

Z

PODANIEM

WAG

TYCH

KRYTERIÓW

I SPOSOBU OCENY OFERT
12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium

1

Cena

80%

2

Czas reakcji

20%

12.2. Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych
kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm:
O = C + G, gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium gwarancja

Kryterium I - cena
C min.
C = ------------------ x 80
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C bad.
C min. – cena brutto oferty najtańszej
C bad. – cena brutto oferty badanej
Kryterium II – czas reakcji
Punkty za kryterium czas reakcji zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia
dotyczącego okresu udzielonego czasu reakcji zawartego w formularzu oferty. Komisja
dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium - poniższy wzór:
Czas reakcji w ofercie badanej (w godzinach)
Ocena punktowa = ---------------------------------------------------------------------x 20 pkt
Maksymalna długość czasu reakcji (48 godzin)
Kryterium: Czas reakcji 20 %
Kryterium „Czas reakcji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego czasu reakcji,
podanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Czas reakcji oznacza czas w jakim
Wykonawca przystąpi do wykonania usługi usunięcia awarii/usterki, liczony od momentu
zgłoszenia przez Zamawianego.
Najkrótszy możliwy czas reakcji wymagany przez Zamawiającego: 24 godziny.
Najdłuższy możliwy czas reakcji wymagany przez Zamawiającego: 48 godzin.
Wykonawca może zaoferować czas reakcji w wymiarze 24 godziny lub 48 godzin.
Wykonawca, który zaoferuje czas reakcji 24 godziny otrzymuje 20 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje czas reakcji 48 godzin otrzymuje 0 pkt.
Zaoferowanie czasu reakcji innego niż 24 lub 48 godzin skutkować będzie odrzuceniem
oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Rozdział 13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
13.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie
internetowej https://bielany.bip.gov.pl
13.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94
ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego.
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Rozdział 14
INFORMACJE

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
14.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
Rozdział 15
POSTANOWIENIA UMOWY
15.1. Wzór Umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ
15.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta
umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1.
15.3. Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku Nr 4 do SIWZ.
Rozdział 16
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ.
16.2.

Zamawiający udzieli

wyjaśnień

niezwłocznie,

nie

później

jednak

niż

na

2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania
PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020

23

oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej http://www.js.boleslawiec.bipgov.pl/public/?id=41398 pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
16.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ
oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej http://www.js.boleslawiec.bipgov.pl/public/?id=41398
16.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej
http://www.js.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=41398
16.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień
i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającą późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Rozdział 17
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
17.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
17.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie
lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
17.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
17.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę,
zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu
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lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jej treścią.
17.5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
1. Stanisław Majchrowicz – kierownik ZUOK w Trzebieniu – pod względem
technicznym tel. 75/735-42-71 email. mzgk@mzgk.com.pl.
2. Pan Wojciech Kasprzyk – radca prawny – pod względem proceduralnym
tel. 500188056 e-mail: mzgk@mzgk.com.pl.
Rozdział 18
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843),.
18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Rozdział 19
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:
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu
z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Staszica 6, kontakt mailowy pod adresem:
mzgk@mzgk.pl, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.



Specjalistą ds. ochrony informacji jest Iwona Nowak, tel. 75 734 6271 wew. 37 kontakt
mailowy: rodo@mzgk.co.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „„Dostawa i montaż prasy
belującej odpady w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Trzebieniu”.” Znak

sprawy 03/ZZ/SIWZ/2020 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 2018 r. poz.
1986 z późn zm.). ), 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 **;
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− 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: 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.

Rozdział 20
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 1 A – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 3 – Wzór wykazu dostaw
Załącznik Nr 4 – Wzór umowy
Załącznik Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 6 - JEDZ
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa i montaż prasy belującej
odpady w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Trzebieniu ”
oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ,
na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy za łączną kwotę:
............................................................................... zł brutto
słownie złotych: ...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….. brutto
Cena zawiera podatek VAT, w kwocie .............................................zł.
Udzielamy …………….. miesięcy gwarancji / motogodzin na przedmiot zamówienia.
Oświadczam, że jestem/nie jestem małym /średnim przedsiębiorcą
1.

Oświadczamy, że:
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 15.09.2020 r.
2)

akceptujemy warunki płatności;

3)

zapoznaliśmy

się

z

warunkami

podanymi

przez

Zamawiającego

w SIWZ i załączonej dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
4)

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
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5)

akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego,

6)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,

7)

podwykonawcom

zamierzamy

powierzyć

wykonanie

następujących

części

zamówienia:

8)

a)

………………………………………………………

b)

………………………………………………………

c)

………………………………………………………

Nazwy i adresy podwykonawców………………………

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu pn. „Dostawa i montaż prasy belującej odpady w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Trzebieniu ”

2.

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3.

Oferta została złożona na …………………….. stronach.

4.

Do oferty dołączono następujące dokumenty:
 ……………………………………………
 ……………………………………………

Nazwa i adres WYKONAWCY:
......................................................................................................................................................
.................................................................................................
NIP .......................................................
REGON ................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu: (**)
Numer faksu: (**)
e-mail

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

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

r.

……...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik 1a do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż prasy belującej
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Trzebieniu”.

odpady

CPV 42996200-6 Prasy do odpadów
W celu spełnienia wymagań przez Oferenta prawą stronę tabeli nr 1 należy wypełnić wpisując
słowo „spełnia”.
Wymagania minimalne Zamawiającego dla ładowarki teleskopowej
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1

2

WYPEŁNIA WYKONAWCA
WARTOŚĆ PARAMETRU
OFEROWANEGO POJAZDU WPISAĆ PARAMETR,
ROZWIĄZANIE TECHNICZNE,
LUB SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA
3

Wymagania ogólne

1.1.
1.2.
1.3.

prasa kanałowa automatyczna, z perforatorem,
fabrycznie nowa, rok produkcji 2020,
prasa o konstrukcji stalowej, masywnej,
wykluczającej wibrację urządzenia, min 20Mg,
podłoga prasy ze stali min. Hardox 450,

1.7.

prasa o nacisku (napór tłoka głównego prasy) od co
najmniej 60 Mg do co najwyżej 65 Mg,
napór klapy zgniatania wstępnego – od co najmniej
20 Mg,
prasa z klapą wstępnego zgniotu bez noży tnących
materiału,
moc silnika prasy (napędu) – od 25 do 30 kW,

1.8.

ciśnienie robocze 250 bar,

1.9.

napęd perforatora 2 x 2,2 kW,

1.4.
1.5.
1.6.

1.10. perforator dwubębnowy działający w przeciwnych
kierunkach z wymiennymi szpilkami,
1.11. posadowiona na konstrukcji wsporczej stalowej,
min. 300 mm powyżej posadzki w celu dostępu
serwisowego i prac czyszczących,
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1.12. zsuw do beli, zjazd beli z częścią poziomą,
1.13. lej zasypowy z 1 zestawem fotokomórek do
napełniania klapy zgniatania wstępnego,
1.14. rozmiar zasobnika prasy min. 1000 x 1300 mm,
1.15. przekrój beli: wysokość min. 700 mm, szerokość
1000 mm, długość ustawialna,
1.16. system centralnego smarowania,
1.17. automatyczny układ hydrauliczny wyposażony
w podgrzewacz oleju oraz chłodzenie oleju,
1.18. hydrauliczne, automatyczne ustawianie kanału
prasy służące do dopasowania ciśnień do
prasowanego materiału,
1.19. system samoczyszczący głowic,
1.20. hydrauliczny system podnoszenia szpilek,
1.21. automatyczne
wiązanie
z
automatycznym
podajnikiem drutu, wiązanie pionowe pięciokrotne,
1.22. system wiązania z możliwością mechanicznego lub
hydraulicznego podnoszenia aparatu wiążącego
w celu ułatwienia dostępu obsługi,
1.23. kasety metalowe przeznaczone na 5 zwojów drutu,
umieszczone z boku prasy,
1.24. wymiary kaset dostosowane do wymiarów
aktualnie stosowanych przez użytkownika zwojów
drutu,
1.25. szafa sterownicza z systemem sterowania,
1.26. duży wyświetlacz cyfrowy, m.in. licznik ilości bel,
Prawą stronę tabeli Nr 1 wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez
Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje
coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje
propozycje. Wykonawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy
jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze/większe niż wymagania
Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych/wyższych niż
wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez
Zamawiającego, w konsekwencji czego powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty
w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest
obowiązkowy do złożenia oferty.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………….......................................
działając w imieniu i na rzecz:
...................................................................................................... ......................................
..................................................................................................... ........................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż prasy
belującej odpady w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Trzebieniu”
oświadczamy, co następuje:
 oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)*
 oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)*co
podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:
Lp.

Nazwa (firma)

Adres siedziby

1
2
3

.......................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz dostaw

Lp.

Opis
przedmiotu
zamówienia
(z uwzględnieniem
wykazania realizacji
określonego zakresu)

Termin realizacji
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Nazwa Odbiorcy

1.
2.

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione
dostawy zostały wykonane należycie ( np. referencje)

……………………….
(miejscowość data)

.............................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR ………….
w dniu .............................. w Bolesławcu pomiędzy:
Miejskim Zakładem gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu z siedzibą
przy ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec REGON: 230478960
NIP: 612-000-45-12, reprezentowaną przez:
Władysława Bakalarza – Prezesa Zarządu
zwanym w treści umowy „Zamawiającym",
a firmą ............................................................ z siedzibą ..............................................
NIP.............................. REGON.............................
reprezentowaną przez........................................,
zwaną dalej "Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści :
Umowa zawierana jest w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia
6 marca 2020 roku, nr ref. 03/ZZ/SIWZ/2020 pn.: „Dostawa i montaż prasy belującej odpady
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
Trzebieniu” realizowanego
w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury linii sortowniczej w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Trzebieniu ” nr RPDS.04.01.00-02-0002/19-00
w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka
odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zgodnie z ofertą z dnia ……...2020r. Wykonawca dostarcza prasę belującą wraz
montażem, marki…….model ……. (zwany dalej „prasą” lub „przedmiotem umowy” lub
„urządzeniem”).
2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawarte jest w „Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do umowy.
3. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie
wydać oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność przedmiotu umowy, a Zamawiający
odebrać i zapłacić Wykonawcy należną cenę za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
4. Miejsce dostawy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu,
ul. Spacerowa 24, 59-700 Trzebień. Koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy.
5. Wykonawca na 3 dni przed dostawą poinformuje zamawiającego drogą mailową na adres
mzgk@mzgk.com.pl o dostawie przedmiotu umowy.
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6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
a) Dokona rozruchu technologicznego prasy w obecności przedstawicieli Zamawiającego
b) Przeszkoli co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w zakresie zasad użytkowania,
obsługi konserwacji i eksploatacji dostarczonego urządzenia.
7. Dostarczona prasa musi być fabrycznie nowa wyprodukowana w 2020 roku.
8. Wykonawca oświadcza, że jakość urządzenia odpowiada powszechnie obowiązującym
standardom i normom przyjętym dla urządzenia tego rodzaju.
9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy zgodnie z jej
treścią, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę
ofertą przetargową.
10. Prawa własności do urządzenia przejdą na zamawiającego z chwilą podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru.
11. W razie stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie umowy Zamawiający w terminie
3 dni roboczych złoży Wykonawcy pisemną reklamację.
12. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni rozpatrzyć reklamację i udzielić
Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi, czy reklamacje uznaje. W razie reklamacji jest
zobowiązany niezwłocznie wymienić przedmiot umowy na wolny od wad lub wady usunąć.
13. Wykonawca oświadcza, że prasa wraz z wyposażeniem będący przedmiotem umowy
stanowiący jego własność jest wolny od wad prawnych i fizycznych, praw i obciążeń ze
strony osób trzecich oraz nie toczy się względem niego żadne postępowanie sadowe,
zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi
przedmiotu zabezpieczenia, oraz że jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.
14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wady urządzenia
Wykonawca obowiązany jest do podjęcia czynności w celu jej usunięcia w terminie
……… godzin od zgłoszenia wady w miejscu pracy maszyny. Termin usunięcia wady 7 dni
roboczych. W przypadku wady, która wymaga naprawy trwającej dłużej niż 7 dni
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym inny termin naprawy, przy czym
nie może on być dłuższy niż 7 dni robocze.
15. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady lub gwarancją będą usuwane przez
Wykonawcę na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego. Gwarancja nie
obejmuje części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które podlegają zużyciu,
w zakresie normalnego zużycia tych części.
16. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe
z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiającego w tym wynikające z zastosowania wadliwych materiałów, nieprawidłowego
wykonania, jak i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu zamówienia, powstałe z przyczyn,
za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, wynikające
z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy, pod warunkiem, że wady te ujawnią
się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
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§2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia do 15.09.2020 r.
§3
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków zamawiającego należy:
1) Protokolarne odebranie dostarczonego przedmiotu zamówienia.
2) Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach określonych w § 4 niniejszej
Umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Dostawa na własną odpowiedzialność oraz należyte zabezpieczenie dostarczenia
przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy do czasu dostarczenia
Zamawiającemu przedmiotu umowy.
2) Wykonawca pokrywa koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy w czasie
transportu do miejsca wykonania dostawy.
3) Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć następujące dokumenty:
a) Dokumentację techniczno – ruchową,
b) Instrukcję obsługi,
c) Kartę katalogową urządzenia,
d) Świadectwo zgodności CE lub deklaracji zgodności,
e) Kartę gwarancyjną,
f) Instrukcję BHP,
g) Analizy ryzyka na stanowisku pracy,
4) Wszelkie wymienione powyżej dokumenty powinny być dostarczone Zamawiającemu
w języku polskim,
5) poinformowanie Zamawiającego o realizacji zleconych zadań siłami
podwykonawcy/podwykonawców w terminie 30 dni od zawarcia umowy
z podwykonawcą wraz ze wskazaniem danych identyfikujących podwykonawcę
/podwykonawców.
§4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego
w określonego w § 1 umowy wynosi:
- netto ...…………………………………………………………………………………… zł.
(słownie:…………………………………………………………….)
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- VAT………………………….…...………%…………………………….…………..…..... zł.
(słownie:…………………………………………………………….)
- brutto……………………………………………………………………………………….. zł.
(słownie:…………………………………………………………….)
§5
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY
1. Podstawą do wystawienia faktury, stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez żadnych uwag wraz z kompletem
dokumentów.
2. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
3. Należności za zrealizowane zamówienie będą pochodziły ze środków Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu
4. Za dzień otrzymania faktury przyjmuje się datę dostarczenia wraz z protokołem odbioru do
siedziby Zamawiającego, tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec ul. Staszica 6 (kancelaria).
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem jakości, ilości lub
przedmiotowości, Zamawiający wstrzyma zapłatę faktury.
6. Błędnie wystawiona faktura może spowodować naliczenie ponownego 30 dniowego
terminu płatności od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania przez bank rachunku zamawiającego.
§6
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia ……... miesięcznej gwarancji.
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt objęty przedmiotem Umowy:
1) Jest w pełni sprawny i nieuszkodzony
2) Może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i udziela gwarancji na prawidłowe
działanie sprzętu na okres zgodny z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w treści
oferty licząc od dnia podpisania bez żadnych uwag protokołu odbioru.
2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami ważności gwarancji,
a postanowieniami niniejszej umowy, bezwzględnie pierwszeństwo mają
postanowienia niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania przedmiotu
zamówienia ZUOK w Trzebieniu.
4. W przypadku nie wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca pokryje
wszelkie koszty naprawy przez inny podmiot- bez utraty gwarancji i naprawi szkodę
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5.
6.

7.
8.
9.

poniesioną przez Zamawiającego z tego wynikającą.
Ryzyko i koszty wadliwej naprawy przez podmiot trzeci ponosi Wykonawca.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie
wszelkie wady, usterki i nieprawidłowości w działaniu. Wykonawca obowiązany jest
używać do naprawy wyłącznie nowych części zamiennych, zgodnych ze specyfikacja
producenta sprzętu
Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny dostępny, co najmniej trzy lata od daty
przekazania urządzenia.
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
Okres rękojmi równa się okresowi gwarancji.
§7
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub jej
części, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w kwocie
odpowiadającej:
1) 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy, w przypadku
gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy lub jej części z powodu
okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy.
2) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy za
przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy, w przypadku
przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w kwocie
odpadającej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy,
w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy lub jej części z powodu
okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na zamawiającym.
4. W przypadku gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania
wynikające z niniejszej umowy, niewymienione powyżej.
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§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający, poza innymi przypadkami uprawniającymi do odstąpienia od niniejszej
umowy określonymi w Kodeksie cywilnym (w tym w ramach uprawnień z tytułu rękojmi za
wady) oraz w niniejszej umowie, może odstąpić od umowy, według swego wyboru w całości
lub w części niewykonanej, w przypadkach gdy:
1) termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej
umowy, zostanie przekroczony o więcej niż 14 dni z powodu okoliczności leżących po
stronie Wykonawcy.
2) Zamawiający stwierdzi wady fizyczne lub prawne sprzętu, a Wykonawca nie usunie
ich w wyznaczonym terminie.
3) Wykonawca nie rozpoczął lub nie podjął realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym
wezwaniu.
4) Wykonawca nie realizuje podmiotu niniejszej umowy zgodnie z niniejszą umową lub
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu realizacji
niniejszej umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie
określonym w wezwaniu.
§9
ZMIANA UMOWY
1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty:
1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim
przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto,
z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga
zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej
podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej
zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania w przypadku opóźnienia w dostawie
sprzętu który ma zostać dostarczony do montażu. Inicjatorem tej zmiany może być
Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana ta zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze
aneksu. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
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§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie
przepisy prawa:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji
niniejszej umowy rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
1. Formularz ofertowy załącznik 1 do SIWZ.
2. załącznik nr 1a do SIWZ.
3. Załącznik RODO.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Opis techniczny prasy belującej:
Prasa winna pracować w układzie sterowania automatycznego i ręcznego. Prasa musi
być wyposażona w perforator butelek PET, zamontowany nad lejem zasypowym prasy,
z możliwością wykorzystania prasy bez używania perforatora. Perforator umieszczony na
konstrukcji umożliwiającej wysunięcie i wsunięcie podczas pracy np. praca tylko na
odpadach PET, PEHD i inne. Taśmociąg podający do gardzieli prasy prostopadły, Materiałem
wsadowym do prasy są wszystkie frakcje wydzielone manualnie i automatycznie na linii
sortowniczej np. o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, frakcje z odpadów zmieszanych
wytwarzanych w gospodarstwach domowych np. balast.
CPV 42996200-6 Prasy do odpadów
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
urządzenie musi spełniać następujące warunki, posiadać:
1

2

Wymagania ogólne
1.1.

prasa kanałowa automatyczna, z perforatorem, fabrycznie nowa, rok produkcji 2020,

1.2.

prasa o konstrukcji stalowej, masywnej, wykluczającej wibrację urządzenia, min 20Mg,

1.3.

podłoga prasy ze stali min. Hardox 450,

1.4.

prasa o nacisku (napór tłoka głównego prasy) od co najmniej 60 Mg do co najwyżej 65 Mg,

1.5.

napór klapy zgniatania wstępnego – od co najmniej 20 Mg,

1.6.

prasa z klapą wstępnego zgniotu bez noży tnących materiału,

1.7.

moc silnika prasy (napędu) – od 25 do 30 kW,

1.8.

ciśnienie robocze 250 bar,

1.9.

napęd perforatora 2 x 2,2 kW,

1.10. perforator dwubębnowy działający w przeciwnych kierunkach z wymiennymi szpilkami,
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1.11. posadowiona na konstrukcji wsporczej stalowej, min. 300 mm powyżej posadzki w celu
dostępu serwisowego i prac czyszczących,
1.12. zsuw do beli, zjazd beli z częścią poziomą,
1.13. lej zasypowy z 1 zestawem fotokomórek do napełniania klapy zgniatania wstępnego,
1.14. rozmiar zasobnika prasy min. 1000 x 1300 mm,
1.15. przekrój beli: wysokość min. 700 mm, szerokość 1000 mm, długość ustawialna,
1.16. system centralnego smarowania,
1.17. automatyczny układ hydrauliczny wyposażony w podgrzewacz oleju oraz chłodzenie oleju,
1.18. hydrauliczne, automatyczne ustawianie kanału prasy służące do dopasowania ciśnień
do prasowanego materiału,
1.19. system samoczyszczący głowic,
1.20. hydrauliczny system podnoszenia szpilek,
1.21. automatyczne

wiązanie

z

automatycznym

podajnikiem

drutu,

wiązanie

pionowe

pięciokrotne,
1.22. system wiązania z możliwością mechanicznego lub hydraulicznego podnoszenia aparatu
wiążącego w celu ułatwienia dostępu obsługi,
1.23. kasety metalowe przeznaczone na 5 zwojów drutu, umieszczone z boku prasy,
1.24. wymiary kaset dostosowane do wymiarów aktualnie stosowanych przez użytkownika
zwojów drutu,
1.25. szafa sterownicza z systemem sterowania,
1.26. duży wyświetlacz cyfrowy, m.in. licznik ilości bel,
1. Termin dostawy i montażu 15.09.2020r.
2. Oferta musi uwzględniać:
1) Koszt transportu do ZUOK w Trzebieniu.
2) Koszt

demontażu

aktualnie

używanej

prasy,

montażu

nowej

i

rozruchu

technologicznego.
3) Koszt ewentualnego wydłużenia, przeróbek, taśmociągu podającego na prasę.
4) Dostarczenie najpóźniej w dniu dostawy prasy:
 Dokumentację techniczno – ruchową.
 Instrukcję obsługi.
 Kartę katalogową urządzenia.
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 Świadectwo zgodności CE lub deklaracji zgodności.
 Kartę gwarancyjną.
 Instrukcję BHP.
 Analizy ryzyka na stanowisku pracy.
Wszelkie wymienione powyżej
Zamawiającemu w języku polskim.

dokumenty

powinny

być

dostarczone

5) Gwarancja co najmniej 12 m-cy lub 2000 mt.
6) Czas reakcji serwisu:
 Najkrótszy możliwy czas reakcji wymagany przez Zamawiającego: 24 godziny.
 Najdłuższy możliwy czas reakcji wymagany przez Zamawiającego: 48 godzin.
7) Wykonawca udziela gwarancji w pełnym zakresie na dostarczane urządzenie, która
wynosić będzie minimum 12 miesięcy lub 2000 mt. Za dzień przejęcia przedmiotu
zamówienia uważa się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
3. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady lub gwarancją będą usuwane przez
Wykonawcę na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego. Gwarancja nie
obejmuje części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które podlegają zużyciu,
w zakresie normalnego zużycia tych części.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiającego w tym wynikające z zastosowania wadliwych materiałów, nieprawidłowego
wykonania, jak i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu zamówienia, powstałe z przyczyn,
za

które

Wykonawca

lub

inny

gwarant

ponosi

odpowiedzialność,

wynikające

z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy, pod warunkiem, że wady te ujawnią
się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
5. Wybrany Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, przed podpisaniem umowy, szkic
projektowy / projekt sposobu umieszczenia i zamontowania prasy, wraz z określeniem
sposobu zintegrowania prasy z istniejącym przenośnikiem podającym ciągu linii
sortowniczej.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, celem zapoznania się
w sposób szczegółowy ze stanem istniejącym, urządzeniami i jego otoczeniem. Wątpliwości
wynikające z wizji lokalnej, Wykonawca musi wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem
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oferty. Zaniechanie wizji lokalnej przez Wykonawcę następuje na jego ryzyko
i odpowiedzialność.
7. Urządzenie nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej.
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