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1. INFORMACJE OGÓLNE – W TYM O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW
Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych reprezentowana przez Sławomira Gawrycha – Dyrektora ZUK.
Adres Zakładu Usług Komunalnych: ul. M. Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, tel. 733 772
977, województwo podlaskie, powiat łomżyński,
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
p. Łukasz Jerzy Dąbrowski, tel. 508 223 452, e-mail: ldabrowski@gminalomza.pl lub
biuro.zuk@gminalomza.pl – z dopiskiem w tytule „przetarg na dostawę koparko-ładowarki”
1.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują drogą elektroniczną, osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego.
1.2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, sposobem
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w formie opisanej w punkcie 1.
1.3. Składanie zawiadomień, wniosków, oświadczeń, zapytań bądź protestów może następować
wyłącznie w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach służbowych 7.30 do
15.30 .
1.4. Zamawiający niezwłocznie – jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ pod
warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu do dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego termin składania ofert.
1.5. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.bip.zuk.gminalomza.pl/

1.6. Zamawiający przewiduje wybór oferty z zachowaniem przepisów art. 24aa ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – tekst
jednolity).
1.7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
1.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
1.9. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej jw. oraz przekaże
niezwłocznie wykonawcom, którym doręczono SIWZ.
1.10. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu
oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia tych zmian.
1.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.13. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji
elektronicznej.
1.14. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – tekst jednolity), zwanej dalej „ustawą
Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy Pzp.
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
43300000-6 - Maszyny i sprzęt budowlany,
3.2 Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 – tekst jednolity),
3.3 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2019 lub 2020)
koparko-ładowarki - sztuk 1
3.3.1 charakterystyka techniczna:
• koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania maszyny dopuszczonej do
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym,
• masa eksploatacyjna maszyny do 9150 kg,
• długość transportowa maszyny do 6,3 m,
• silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto MAXIMUM 110
KM, spełniający normę emisji spalin minimum min. Stage IIIB ,
• napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś,
• koła jezdne: przednie min. 18” i tylne w rozmiarze min. 26”
• przednia oś wychylna, przednie koła skrętne
• średnica zawracania koparko-ładowarki do 10 m,
• skrzynia biegów maszyny manualna lub zautomatyzowana typu PowerShift,
przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery biegi w przód, minimum trzy biegi w
tył,
• 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry,
samoregulujący się,
• układ hydrauliczny o wydajności minimum 140 litrów/min i ciśnieniu
roboczym minimum 205bar,
• stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie,
• pojemność silnika minimum 3,4 l
• błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser,
• kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej
ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 79dB.
• zbiornik paliwa o pojemności minimum 125 litrów,
• koparko-ładowarka musi być wyposażona w system nawigacji satelitarnej GPS z
podglądem co najmniej: zużycia paliwa, miejsca postoju maszyny w czasie
rzeczywistym
• wentylacja oraz ogrzewanie
3.3.2 osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:
• musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,
• łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania,
mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki
• widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,
• pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,45 m,
• maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m,
• udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 100 kg,
3.3.3 osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:
• musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,
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musi posiadać szybkozłącze mechaniczne tył
łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm,
łyżka koparkowa o szerokości 350 mm a 410 mm
ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
głębokość kopania minimum 5,55 m,
siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 59,85 kN,
łyżka skarpowa uchylna w raz z instalacją
3.3.4 wymagania dodatkowe:
• okres gwarancji producenta na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić 24
miesięcy
• dostawa koparko-ładowarki w ciągu 14 dni od podpisania umowy,
• dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem
producenta
oferowanej koparko-ładowarki co poświadczy stosownym oświadczeniem producenta;
• dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparkoładowarkę,
• zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,
• odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km
od siedziby zamawiającego lub mobilny serwis autoryzowanego przedstawiciela
• zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić
maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia liczone w dni robocze, a zakończenie naprawy
maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia,
• oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet
podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi
operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,
• dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie
budowy i obsługi koparko ładowarki.
3.4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimalny 36 miesięcy. Zamawiający przewiduje
przebieg w okresie 12 miesięcznej eksploatacji w granicy 1500 mth. Są to jedynie dane
informacyjne oparte na wiedzy zamawiającego w tym zakresie. Każda faktyczna zmiana tej
wielkości nie może mieć wpływu udzielony okres gwarancji oraz na zaoferowane informacje
będące podstawą do oceny oferty.
3.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
ponieważ wykonywane przez osoby czynności w zakresie realizacji zamówienia, nie polegają
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
3.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych,
środowiskowych, społecznych, zwianych z innowacyjnością lub zatrudnieniem osób
bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych, o których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy Pzp.
•
•
•
•
•
•
•

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia zawarcia umowy
5. WARUNKI UDZIAŁU
WYKLUCZENIA

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
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BRAKU

PODSTAW

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ,
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
5.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.2.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.2.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
5.3.1. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, w zakresie dotyczącym posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie
wynika to z odrębnych przepisów.
5.3.2. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej
lub finansowej.
5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy co najmniej 3 koparko ładowarek odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
5.3.4. 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.
5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 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.
5.3.6. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1323 i ust. 5 pkt 1,2 i 4 Pzp.
5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.5. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
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warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.3.3. SIWZ.
5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 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 może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) 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.
5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.8. ppkt 1-3 SIWZ.
5.3.11. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych
w pkt 6.8. ppkt 1-3 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 5.4. Podstawy wykluczenia
5.4.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24
ust. 1 pkt 13-23 Pzp.
5.5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
6.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, wykonawca przedkłada
wstępne oświadczenie (wzór zał. nr 2).
6.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zamieszcza
informacje w oświadczeniu (wzór zał. nr 2) dla każdego z tych podmiotów.
6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
(wzór zał. nr 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.4. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcy niebędącego
podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca, na potrzeby realizacji tej części,
zamieszcza informacje w oświadczeniu (wzór zał. nr 2) dotyczące tego podwykonawcy.
6.5. Dokumenty wskazane w pkt 6.2., 6.3., i 6.4. muszą potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6.6. W treści oświadczenia (wzór zał. nr 2) należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które
dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie
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treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie
wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.
6.7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy (spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):
1) wykaz dostaw (wzór zał. nr 6) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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
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 obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy, celem potwierdzenia spełniania warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej opisanego w pkt 5.3.3.
6.8. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego na podstawie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
3 ustawy (brak podstaw do wykluczenia):
1) oświadczenie 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 (wzór zał. nr 4),
2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór zał. nr 5).
6.8.1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp wykonawca zobowiązany jest przekazać
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.8.2. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku Wykonawcy, który występuje
jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wymagane jest przedłożenie
dokumentów określonych w pkt 6.8. SIWZ, które są wydawane dla takiego Wykonawcy (tj.
KRK). Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej składa
oświadczenie wskazujące, że nie jest on zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. W omawianym przypadku nie
zachodzi konieczność przedłożenia od wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej.
6.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. SIWZ:
1) ppkt 1) - 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 Pzp;
2) ppkt 2)÷4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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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.
6.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.9. ppkt 1) i ppkt 2) lit. b SIWZ, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.9. ppkt 2) lit. a) SIWZ, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
6.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 6.9. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.10. SIWZ stosuje się.
6.12. 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.
6.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt 6.8. ppkt 1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.9.
ppkt 1) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 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 pkt 6.10. SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.
6.14. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, 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.
6.15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
6.16. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków zostanie dokonana na zasadzie:
wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki udziału w postępowaniu.
6.17. Zamawiający wzywa Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
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udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o
zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.18. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
6.19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
8.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy).
8.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.3. 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 60 dni.
8.4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
9.1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:
Zakład Usług Komunalnych
Gminy Łomża
18-400 Łomża
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A
„OFERTA – Przetarg na zadanie: „Dostawa Koparko-ładowarki dla Zakładu Usług Komunalnych
Gminy Łomża”
nie otwierać przed 18 maja 2020 r. godz. 11.15
nazwa i adres składającego ofertę

9.2. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,
9.3. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,
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9.4. Wszelkie poprawki mogą być wprowadzone jedynie poprzez skreślenie błędnego tekstu i
zastąpienie go treścią właściwą oraz muszą być podpisane przez osobę uprawnioną,
9.5. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę muszą być podpisane przez osobę uprawnioną,
9.6. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką.
9.7. Wszystkie zapisane strony oferty należy ponumerować,
9.8. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający dekompletację dokumentów
oferty,
9.9. Wykonawca może dokonać zmiany w ofercie już złożonej tylko przed upływem terminu
składania ofert.
9.10. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
9.11. Wycofanie lub zmiana oferty mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie,
lecz z dopiskiem na kopercie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Oferty należy składać do dnia 18 maja 2020 r. do godziny 11:00 w pok. nr 1 Zakładu
Usług Komunalnych Gminy Łomża w Łomży ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A.
10.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2020 r. o godzinie 11:15 w siedzibie
Zamawiającego – pok. nr 1
10.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, w terminie określonym w
punkcie 10.2.
10.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
10.5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia, terminu płatności FV oraz bezpłatnego
okresu obsługi serwisowej – jako kryteria oceny ofert.
10.6 Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
10.7
Transmisja
z
otwarcia
ofert
zostanie
umieszczona
na
stronie
http://www.bip.zuk.gminalomza.pl/

10.8. Na wniosek wykonawcy zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w
punkcie 10.4 i 10.5.
10.9. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. W ofercie (formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać cenę za realizację
zamówienia, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat, ceł i podatków, a w
szczególności: koszt dostawy przedmiotu umowy, koszt udzielanej gwarancji, przeszkolenie
pracowników w zakresie obsługi i bhp przeprowadzone na bazie zamawiającego oraz koszt
bezpłatnej obsługi serwisowej.
11.2. Cena oferty oraz wartości składowe ceny muszą być podane w złotych polskich, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy podać cenę za realizację zamówienia
cyfrowo i słownie.
11.3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
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11.4. Wynagrodzeniem wykonawcy za wykonane przedmiotu umowy jest wynagrodzenie
ryczałtowe. Podana przez wykonawcę cena nie podlega negocjacji czy zmianie w toku
postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
11.5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
12.1. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami,
którymi są:
a) Cena, waga kryterium – 60 %,
b) Termin płatności za zrealizowane zamówienie, waga kryterium – 20 %
c) Bezpłatna obsługa serwisowa, waga kryterium – 20 %.
12.1.1. Kryterium – Cena. W powyższym kryterium ocenie podlega cena całkowita (w złotych
brutto) wynikająca ze zsumowania wszystkich pozycji formularza cenowego. Maksymalną
ilość 60 pkt otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia, pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem: C = cena najniższa x 100
pkt / cena danego wykonawcy x 0,6 - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w
kryterium cena.
12.1.2. Kryterium – Termin płatności za zrealizowane zamówienie (T), Maksymalną ilość 20
pkt otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin płatności za wykonany
przedmiot zamówienia. W zakresie kryterium „Termin płatności”, dla porównania i oceny ofert,
brany będzie termin płatności liczony w dniach podany przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Punkty będą przyznawane za:
14 dni – 0 pkt.
20 dni – 10 pkt.
30 dni – 20 pkt.
Maksymalny akceptowany przez Zamawiającego termin płatności to 30 dni. Zaoferowanie
okresu dłuższego spowoduje przyjęciem przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert
terminu maksymalnego tj. 30 dniowego. Minimalny akceptowany przez Zamawiającego termin
płatności to 14 dni. Zaoferowanie terminu krótszego niż minimalny okres wymagany w SIWZ
tj. 14 dni lub brak wskazania/wpisania w Formularzu ofertowym terminu płatności, skutkować
będzie odrzuceniem oferty. Wskazanie w ofercie terminu płatności w przedziale 15-19 dni
punktowane będzie jak za okres 14 dni, natomiast wskazanie w ofercie terminu mieszczącego
się w przedziale 21-29 dni punktowane będzie jak za okres 20 dni.
12.1.3. Kryterium – Bezpłatna obsługa serwisowa (B), Maksymalną ilość 20 pkt otrzyma
wykonawca, który zaproponuje największą ilość bezpłatnych przeglądów serwisowych na
przedmiot zamówienia. W zakresie kryterium „Bezpłatna obsługa serwisowa”, dla porównania
i oceny ofert, brana będzie ilość zaoferowanych przez wykonawcę bezpłatnych przeglądów
serwisowych, podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
Punkty będą przyznawane za:
3 przeglądy – 0 pkt.
6 przeglądów – 10 pkt.
9 przeglądów – 20 pkt
Maksymalna akceptowana przez Zamawiającego ilość bezpłatnych przeglądów serwisowych
to 9 przeglądów. Zaoferowanie ilości większej niż 9 przeglądów, spowoduje przyjęciem przez
Zamawiającego do oceny i porównania ofert ilości maksymalnej tj. 9 przeglądów.
Minimalna akceptowana przez Zamawiającego ilość bezpłatnych przeglądów serwisowych to
3 przeglądy. Zaoferowanie ilości mniejszej niż minimalna wymagana w SIWZ tj. 3 przeglądy
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lub brak wskazania/wpisania w Formularzu ofertowym ilość bezpłatnych przeglądów
serwisowych, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wskazanie w ofercie ilość bezpłatnych
przeglądów serwisowych w przedziale 4-5 przeglądów punktowane będzie jak za 3 przeglądy,
natomiast wskazanie w ofercie ilości mieszczącej się w przedziale 7-8 przeglądów punktowane
będzie jak za 6 przeglądów.
W przypadku wykonywania bezpłatnych przeglądów w trakcie trwania fabrycznej gwarancji,
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie:
• koszt usług serwisowych.
• koszt materiałów eksploatacyjnych (klocki hamulcowe, filtry płyny, oleje itp.),
podlegających wymianie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez producenta.
• koszt napraw zgłoszonych usterek.
W przypadku wykonywania bezpłatnych przeglądów po wygaśnięciu fabrycznej gwarancji,
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie:
• koszt usług serwisowych.
• koszt materiałów eksploatacyjnych (klocki hamulcowe, filtry płyny, oleje itp.),
podlegających okresowej wymianie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
producenta.
W tym okresie Zamawiający pokrywa koszt napraw zgłoszonych usterek.
Zamawiający przewiduje przebieg w okresie 12 miesięcznej eksploatacji w granicy 1500
mth. Informacja ta nie może mieć żadnego wpływu na zaoferowany okres bezpłatnych
przeglądów (ilość) w przypadku uzyskania innego niż wskazany informacyjnie przez
zmawiającego poziomu faktycznie zrealizowanych mth
12.1.4. Obliczenie całkowitej ilości punktów Suma punktów przyznanych przez oceniających
dla danego kryterium zostanie pomnożona przez jego wagę zgodnie z poniższym wzorem:
K= C + T + B
Gdzie:
K – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie.
C - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena.
T – ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium termin płatności.
B - ilość punktów przyznana danemu wykonawcy w kryterium bezpłatna obsługa serwisowa
12.2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych
kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertą z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12.3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej
wartość bez kwoty podatku.
12.4. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
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13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
13.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia,
c) informację dotyczącą podwykonawców, o ile są już znani, tj. nazwy (firm) albo imiona i
nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych
w realizację zamówienia.
13.2. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza
podpisanie umowy w formie korespondencyjnej polegającej na przesłaniu przez
zamawiającego wypełnionej umowy w liczbie egzemplarzy przewidzianej w jej treści, a
wykonawca zobowiązuje się do podpisania po otrzymaniu wysłanych egzemplarzy i
niezwłocznego odesłania wymaganej ilości egzemplarzy zamawiającemu.
13.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że będą
zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
Zamawiający uzna za uchylanie się od zawarcia umowy po dwukrotnym
nieusprawiedliwionym niestawieniu się przez wybranego wykonawcę w wyznaczonym
terminie do podpisania umowy.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
15.1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający zawarł warunki we wzorze umowy
(zał. nr 7).
15.2. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
16.1. Wykonawcy przysługuje ochrona prawna zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – tekst jednolity).
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17. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE
UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 67 UST. 1 PKT 6
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych
dostaw w odniesieniu do zamówienia podstawowego.
20. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA
LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Adres strony internetowej: http://www.bip.zuk.gminalomza.pl/
Adres poczty elektronicznej: ldabrowski@gminalomza.pl lub biuro.zuk@gminalomza.pl
22. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia będą
prowadzone w PLN
23. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, WYMAGANIA
DOTYCZĄCE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI WYKONAWCÓW, W TYM
WYMAGANIA
TECHNICZNE
URZĄDZEŃ
INFORMATYCZNYCH
ORAZ
INFORMACJE, KTÓRE SPOŚRÓD KRYTERIÓW OCENY OFERT BĘDĄ STOSOWANE
W TOKU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
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Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
24. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 Pzp.
25. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZADANIA, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY
DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.
26. STANDARTY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91. UST.2A
Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy.
27. INRORMACJA O LICZBIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA
MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE
ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ
KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA,
KTÓRE CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W
PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBA
CZĘŚCI
Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
28. INFORMACJE DODATKOWE
28.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.
151a ust.1 ustawy Pzp ).
28.2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wyłącznie
przez zakłady pracy chronionej oraz tylko dla wykonawców, których działalność lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
28.3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp. 29.4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada w sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od
pracy (art. 14 ust. 2 ustawy Pzp).
28.5. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane (możliwość unieważnienia postępowania została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu w oparciu o art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).
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29. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
29.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu jest Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża, ul.
Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18 - 400 Łomża
2) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych Gminy
Łomża można się skontaktować na adres poczty elektronicznej iod@gminalomza.pl
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego,
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – tekst
jednolity), dalej „ustawa Pzp”,
5) dane osobowe Wykonawcy 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,
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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,
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
29.2. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie
skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie narusza integralności
protokołu oraz jego załączników,
3) 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,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.
29.3. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Znak sprawy ZUK.271.1.2020

31. NIŻEJ WYMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄ JEJ TREŚĆ
1) Załącznik nr 1 Formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 Wzór wstępnego oświadczenia wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
4) Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia dotyczącego wydania prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
5) Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia dotyczącego orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne,
6) Załącznik nr 6 Wzór wykazu dostaw,
7) Załącznik nr 7 Wzór umowy.
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