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1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 

Tel: + 48 83 342 55 98, fax: + 48 83 342 59 88, e-mail: sekretariat@pecbp.pl 

adres strony internetowej: www.pecbp.pl 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oznaczone jest 

znakiem: 19/PN/D/2019 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu wewnętrznego zamówień współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 

w Białej Podlaskiej.   

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Kod: 34144710-8  

Opis: Ładowarki jezdne 

4.1 Opis przedmiotu zamówienia: 

Ładowarka teleskopowa z osprzętem. 

4.2 Przedmiot dostawy: 

Ładowarka teleskopowa z osprzętem dodatkowym: – 1 szt. 

- Łyżka do materiałów sypkich o pojemności 3m3  - 1 szt. 

- Zamiatarka kompatybilna z oferowaną ładowarką – 1 szt. 

Ładowarka teleskopowa wraz z osprzętem dodatkowym będzie przeznaczona do pracy na składzie biomasy na 

terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (utwardzony i nie utwardzony teren oraz znaczne zapylenie). 

4.3 Charakterystyka techniczna ładowarki teleskopowej 

 Parametry techniczne: 

- jednostka fabrycznie nowa (wykonana z materiałów fabrycznie nowych) rocznik 2018 lub 2019 

- wykonana dla ruchu prawostronnego 

- silnik wysokoprężny, turbodoładowany  

- moc silnika (kW/KM) : min. 93/125 – max. 110/149 

- pojemność skokowa silnika : min. 3500cm3 – max. 4000cm3  

- silnik spełniający normy emisji spalin: min. poziom IV 

- wentylator rewersyjny 

- przekładania hydrostatyczna 

- jazda do przodu i do tyłu (zmiana kierunku jazdy za pomocą przełącznika na joystick’u) 

- napęd na dwie osie (4x4) 

mailto:sekretariat@pecbp.pl
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- dwie osie skrętne / 3 tryby skrętu 

- poziom hałasu przy uchu operatora mieszczący się w zakresie: 72dB – 78dB  

- ogumienie całoroczne, radialne, typu przemysłowego, indeks prędkości min. A8, indeks ładowności 

min. 159, średnica R24 

- układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie 

- sterowanie głównymi funkcjami za pomocą joystick’a 

- wysięgnik posiadający hydrauliczne szybkozłącze do osprzętu  

- stabilizator ciężaru 

- układ hydrauliczny zasilany pompą tłokową, o przepływie min. 140 l/min 

- akumulator o pojemności przewidzianej przez producenta 

- zbiornik paliwa o pojemności 120 – 180 l 

- akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania zamontowany w tylnej części jednostki 

- oświetlenie ostrzegawcze pracy jednostki zamontowane w widocznym górnym miejscu 

- tempomat niskich prędkości jazdy i gaz ręczny 

- układ centralnego automatycznego smarowania 

- ramię teleskopowe wyposażone w zgarniacze brudu 

- przycisk redukujący ciśnienie w trzecim obwodzie sterowania 

 Kabina: 

- amortyzowany pneumatycznie fotel operatora z podparciem kręgów lędźwiowych 

- klimatyzacja oraz ogrzewanie 

- szyba przednia z wycieraczką 

- co najmniej dwie szyby uchylne 

- wizualny i dźwiękowy sygnał przeciążenia ramienia teleskopowego 

- licznik pracy 

- kontrolka poziomu paliwa 

- gumowa i zmywalna mata podłogowa 

- oświetlenie składające się z co najmniej 6 reflektorów roboczych 

- dwa lusterka wsteczne 

- lampy cofania 

- radioodbiornik z anteną i co najmniej jednym głośnikiem 

 Parametry robocze: 

- udźwig – min.  4000kg max. 5000kg 

- minimalny zasięg wysięgnika do przodu – 4500mm 

- udźwig minimalny przy maksymalnym zasięgu do przodu – min. 1000kg 

- wysokość podnoszenia – min. 8000mm max. 9000mm 

 - promień zawracania mierzony po kołach – max. 4450mm 

 Wyposażenie – osprzęt: 

- łyżka do materiałów sypkich (biomasa) o pojemności 3m3, z wymiennym, gumowym lemieszem 

(przykręcanym) 
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- zamiatarka hydrauliczna przystosowana do pracy z oferowaną ładowarką, szerokość robocza min. 

2000mm max. 2500mm, z szczotką boczną, zbiornikiem hydraulicznie opróżnianym i zraszaczami   

 Wymagane dokumenty: 

- deklaracja zgodności CE 

- DTR oraz instrukcja obsługi w języku polskim 

- prawidłowo wystawiona książka gwarancyjna 

4.4 Gwarancja: 

4.4.1 Okres gwarancji minimum 24 miesiące z limitem 4000 godzin pracy.  

4.4.2 Wykonawca zapewni w okresie gwarancji pełny serwis maszyny wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi, pełny zakres obsługi, przeglądów i napraw (wraz z ewentualnym transportem, 

dojazdami, robocizną, wymianą części zamiennych wyłącznie na nowe). 

4.4.3 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przeglądów i napraw gwarancyjnych w miejscu 

użytkowania ładowarki teleskopowej (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej). W 

przypadku, gdy nie jest możliwa naprawa na miejscu, Wykonawca dokona odbioru i dostarczenia 

naprawionej ładowarki na własny koszt i niebezpieczeństwo.  

4.4.4 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym przy przeglądzie, wynosi maksymalnie 3 dni 

robocze 

4.4.5 Czas reakcji związany z usunięciem awarii wynosi maksymalnie 5 dni roboczych licząc od 

momentu zgłoszenia w formie pisemnej, przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną przez 

Zamawiającego, faktu wystąpienia awarii. 

4.4.6 Za czas reakcji serwisu, o którym mowa w punkcie 4 i 5 rozumie się całkowite wykonanie 

przeglądu lub całkowite usunięcie awarii. 

4.4.7 W przypadku wydłużenia czasu usunięcia awarii powodującej wyłączenie ładowarki z ruchu 

ponad okresy wymienione powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezwłocznie na 

własny koszt zastępczej ładowarki teleskopowej o parametrach nie gorszych niż tej która uległa awarii, 

do czasu wykonania przeglądu lub usunięcia awarii przez serwis Wykonawcy. 

4.4.8 Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy 

spowodowanej awarią i czasem naprawy. 

4.4.9 Zamawiający wymaga by odległość serwisu fabrycznego dostępnego dla Wykonawcy nie 

przekraczała odległości 100 km od miejsca użytkowania ładowarki lub by Wykonawca dysponował 

serwisem mobilnym będącym w stanie skutecznie usunąć możliwe awarie w czasie reakcji wskazanym 

w umowie. 

4.4.10 Wykonawca niezależnie od gwarancji objęty jest rękojmią za wady fizyczne i prawne. 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH 
WARUNKÓW: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 
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6.1  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. 

6.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe, 

legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch dostaw sprzętu o podobnym 

charakterze. 

6.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywana 

zamówienia: 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje serwisem fabrycznym, do 

którego odległość nie przekracza 100km od miejsca użytkowania ładowarki teleskopowej, lub że dysponuje 

serwisem mobilnym będącym w stanie skutecznie usunąć ewentualne awarie ładowarki teleskopowej w czasie 

reakcji wskazanym w SIWZ. 

6.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100.000,00PLN wraz z dowodem opłacenia. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w formie "spełnia-nie spełnia" w 

oparciu o informacje zawarte w załącznikach oraz innych dokumentach załączonych do oferty. Niespełnienie 

chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 

6.5  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

6.5.1 Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 

nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 

naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

6.5.2 Wykonawców, którym w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający w 

rozumieniu PZP, naliczył karę umowną nałożoną w wyniku nie wywiązywania się z obowiązków 

wynikających z zawartej umowy, 

6.5.3 Wykonawców, którzy dotychczas realizowane na rzecz Zamawiającego, w rozumieniu PZP, 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonywali bez zachowania należytej staranności lub też w 

sposób dla Zamawiającego uciążliwy, 

6.5.4 Wykonawców, którzy uchylali się od wypełniania obowiązków wynikających z zawartych z umów 

lub przyjętych zamówień w szczególności od obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi za 

wady, 

6.5.5 Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 

upadłego, 
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6.5.6 Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

6.5.7 Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zmówienia na pod-stawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2002.197.1661 z późn. zm.), 

6.5.8 Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 

wynik prowadzonego postępowania, 

6.5.9 Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, 

6.5.10 Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, 

lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

7.1 Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w SIWZ (załącznik nr 1), 

7.2 Wykaz co najmniej dwóch dostaw sprzętu o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (załącznik 

nr 2), 

7.3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy względem Zamawiającego 

(załącznik nr 3), 

7.4 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie 

niższej niż 100.000,00 PLN wraz z dowodem jej opłacenia. 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

8.1 Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie i środkami komunikacji elektronicznej. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane środkami komunikacji elektronicznej 

winny być również niezwłocznie przekazane pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

8.2 Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego: 

 Kacper Barszcz – adres e-mail: k.barszcz@pecbp.pl, tel. 533 327 414 – w sprawach proceduralnych 

 Jacek Adamski - adres e-mail: j.adamski@pecbp.pl, tel. 664 116 305 – w sprawach merytorycznych 

8.3 Dane teleadresowe Zamawiającego są wskazane w pkt. 1 SIWZ. 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w formie zgodnej  

z określoną w pkt. 8.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed 
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upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

8.4 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 8.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

8.5 Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

8.6 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalanie oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to 

niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy 

Wykonawcy, w drodze zamieszczenia stosownej zmiany na portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu w którym 

wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

9.1 Zamawiający ustala wadium w wysokości 10 000,00 zł 

9.2 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 

 w pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych. 

9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej Nr 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010 

z dopiskiem „Wadium – Ładowarka” 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania środków na wskazanym rachunku bankowym. 

9.4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić przed terminem składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do 

oferty. 

9.5 Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia musi zawierać zobowiązanie do zapłacenia kwoty 

gwarancji/poręczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądnie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie o okolicznościach skutkujących zapłatą bez żadnych dodatkowych wymagań wobec 

Zamawiającego oraz bez pośrednictwa banku lub innej instytucji. Wadium nie może zawierać postanowień 

sprzecznych ze specyfikacją oraz przepisami prawa. 

9.6 Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z ofertą. 

9.7 Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie lub z 

naruszeniem terminu, miejsca i sposobu jego wniesienia, zostanie wykluczony. 
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9.8 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

9.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. 

10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

11.1 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę na wypełnionym i podpisanym formularzu 

asortymentowo-cenowym (załącznik nr 5) oraz potwierdzi wymagane parametry techniczne w wypełnionym i 

podpisanym formularzu (załącznik nr 6) . Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną 

odrzucone z postępowania. 

11.2 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.3 Oferta i załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Wykonawca winien załączyć dokument z którego wynika upoważnienie do podpisywania oferty i załączników. 

11.4 Dokumenty i załączniki wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 

podmioty. 

11.5 Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 

oryginałem). Zamawiający ma prawo zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej 

prawdziwości. 

11.6 Za zgodność treści załączników ze stanem faktycznym oraz zgodność poświadczonych dokumentów z 

oryginałami odpowiedzialność ponoszą Wykonawcy pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów 

karnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia dostępnymi środkami zgodności złożonych 

oświadczeń z rzeczywistym stanem faktycznym dotyczącym Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia, iż 

informacje zawarte w treści oświadczenia lub dokumentów są nieprawdziwe Zamawiający wykluczy Wykonawcę 

z postępowania. 

11.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązani są ustanowić 

Pełnomocnika. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo lub umowa o współdziałaniu, z której 

będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 
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11.8 Oferta oraz pozostałe załączniki, dla których Zamawiający określił wzory, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Tam gdzie Zamawiający nie określił wzoru 

oświadczenia lub dokumentu, Wykonawca składa oświadczenie lub dokument w formie przez siebie ustalonej 

obejmującej żądane informacje. 

11.9 Dokumenty złożone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone 

przez Wykonawcę. 

11.10 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, włącznie z 

transportem ładowarki teleskopowej do magazynu biomasy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej 

Podlaskiej, ul. Sidorska 102G, jak również pozostałymi czynnikami nieujętymi, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. 

11.11 Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych 

walutach niż PLN. 

11.12 Cena podana w ofercie będzie wiążąca, stała i niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. 

11.13 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

11.14 Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy 

zgodnie z zasadami reprezentacji. 

11.15 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną 

techniką. 

11.16 Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający ich 

przypadkowe zdekompletowanie. 

11.17 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.18 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) 

powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: Przetarg nieograniczony - 

dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej.” Z 

dopiskiem: "nie otwierać przed godziną 12:15 dnia 23.08.2019 roku” 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

12.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:  

ul. Pokoju 26 / Sekretariat / pokój nr 8 / piętro 1 

21-500 Biała Podlaska 

nie później niż do dnia 23.08.2019r. godz. 12:00 

12.2 Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 

Zamawiającego. 

12.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

ul. Pokoju 26 / Sala konferencyjna/ pokój nr 19 / piętro 1 

21-500 Biała Podlaska 

w dniu 23.08.2019r. godz. 12:15 

12.4 Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty (bez ich otwierania), które zostały złożone po terminie. 

12.5 Otwarcie ofert jest jawne. 
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12.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny zawarte w ofertach. 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

13.1 Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, która stanowi kwotę 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy podając ją w PLN w zapisie liczbowym z dwiema cyframi po przecinku 

i słownie. 

13.2 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej zobowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia (łącznie z podatkiem akcyzowym oraz VAT). 

13.3 Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będą podlegały zmianom przez okres 

realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników. 

13.4 Cena ofertowa musi być jednoznaczna , ostateczna i zostanie wprowadzona do umowy jako 

obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne na okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

13.5 Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej zobowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

13.6 Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia przeszacowania zaproponowanego przez 

Wykonawcę wynagrodzenia ryczałtowego. 

13.7 Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 

13.8 Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji: 

13.8.1 dotyczących złożonej oferty z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz 

poprawienie w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych, 

13.8.2 w obliczeniu ceny. 

13.9 W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny o czym niezwłocznie powiadamia Wykonawcę. 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY. 

14.1 Oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ, a 

następnie ocenione przez Komisję, zgodnie z kryteriami oceny ofert. 

14.2 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści oferty i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

14.3 Wybór najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione w tabeli: 

Nazwa kryterium Waga Sposób oceny Wzór 

Cena brutto (Kc) 90% = 90 pkt Matematyczny 

 

Okres gwarancji (Kg) 5% = 5 pkt 
Zgodnie z deklaracją 

Wykonawcy 

Gwarancja - 24 miesiące (4000r-g) - 0 pkt. 
Gwarancja - 36 miesięcy (6000r-g) - 2,5 pkt. 
Gwarancja - 48 miesięcy (8000r-g) - 5 pkt. 

Kc=
𝑵𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋
 x 90 
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Termin dostawy (Kt) 5% = 5 pkt 
Zgodnie z deklaracją 

Wykonawcy 

Do 90 dni kalendarzowych - 0 pkt. 
Do 60 dni kalendarzowych - 2,5 pkt. 
Do 30 dni kalendarzowych - 5 pkt. 

 

Łączna ocena oferty: 

O = Kc (max.90 pkt.) + Kg (max.5 pkt.) + Kt (max.5 pkt.) 

14.4 Kryterium oceny ofert: 

 Kc – kryterium cena – stosowanie matematycznych obliczeń, wg. wzoru zamieszczonego w tabeli. 

 Kg – kryterium okres gwarancji – Zamawiający przyznaje punkty zgodnie z wykazem 

zamieszczonym w tabeli, w odniesieniu do okresu zadeklarowanego przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie. 

 Kt – kryterium termin dostawy - Zamawiający przyznaje punkty zgodnie z wykazem 

zamieszczonym w tabeli, w odniesieniu do terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie. 

Wynik – oferta, która przedstawiła najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta 

uzyska najwyższą ilość punktów 

14.5 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

spośród ofert.  

15.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

15.1 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

15.2 Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających 

z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

15.3 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi 

wybranego Wykonawcę. 

15.4 W sytuacji gdy będzie złożona jedna oferta, jest możliwe podpisanie umowy przed w/w terminem.  

 

 

 

 
 
 


