
Tolkmicko, 29.06.2020 r. 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

      ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W TOLKMICKU 

      82 – 340 Tolkmicko 

      Ul. Do Wałów 1 

      www.zgws.pl, e-mail: zgws@wp.pl 

      tel.: 55-231-61-69 

 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM 

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: 

 

 

Zakup używanej koparko – ładowarki wraz z osprzętem 

 

 

 

Zamówienie nie podlega pod ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmian.)  
 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

 



I. Postanowienia ogólne 

 

1. Zamawiającym jest: 

       Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku ul. Do Wałów 1 82-340  

        Tolkmicko. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego. 

3. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) w odniesieniu do usług i dostaw lub robót 

budowlanych. 

4. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w 

załącznikach) terminy mają następujące znaczenie: 

a) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w    

    rozdziale II niniejszej SIWZ, 

            c) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego      

               dotyczy niniejsza SIWZ, 

 d) „zamawiający” – Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku. 

5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę    

            zgodnie z jej wymaganiami. 

 

II. Opis przedmiotu 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanej koparko – ładowarki wraz z 

osprzętem. 

2.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do 

SIWZ.  

3.  Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

4.  Zamówienie jest częściowo finansowane ze środków przekazanych przez Urząd 

Miasta i Gminy w Tolkmicku. 

 

 



III. Termin wykonania zamówienia 

 

1. Do 15-08-2020 r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. Ofertę mogą złożyć wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy złożą oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem oferty) oraz 

dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków (zgodnie z rozdziałem V 

SIWZ). 

2. Ocena spełnienia w/w warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie 

złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne niniejszą 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w 

postępowaniu 

 

1. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego żąda : 

a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 4 do SIWZ, 

c) w przypadku pojazdu pochodzącego z zagranicy: karta pojazdu (jeżeli była wydana), 

dokumenty celne – potwierdzone za zgodność z oryginałem i przetłumaczone na język 

polski przez tłumacza przysięgłego. 

 

VI.  Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 



1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 

muszą być parafowane przez wykonawcę. 

8. 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. 

9.  Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 

musi zostać dołączone do oferty. 

10.  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. 

11.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12.   Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

13.   Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana prze wykonawcę. 

14.   Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego    

Załącznik Nr 3 do SIWZ, 

        b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1 SIWZ, według wzorów stanowiącego   

          Załącznik nr 4 do SIWZ, 

       c)  pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

           wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,      

15.   Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 



16. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

  a) nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail wykonawcy, 

        b) Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku ul. Do Wałów 1 82-340  

        Tolkmicko, 

        c) OFERTA – zakup używanej koparko – ładowarki wraz z osprzętem, 

        d) Nie otwierać przed dniem 05-08-2020 r. do godz. 9.00 

 

VIII. Składanie i otwarcie ofert 

 

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ, należy złożyć w 

terminie do dnia 31.07.2020 r. do godziny 13:00 w biurze Zakładu Gospodarki 

Wodno-Ściekowej w Tolkmicku przy ul. Elbląskiej 43 82-340 Tolkmicko. 

2. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00÷14:00 (z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

3. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2020 r. o godzinie 09:00 w biurze ZGWŚ. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

     (www.zgws.pl ) informacje dotyczące: 

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

    - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

    - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności   

        zawartych w ofertach. 

8. Oferty złożone po terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

 

IX. Termin związania z ofertą 

 

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

wraz  z upływem terminu składania ofert. 

http://www.zgws.pl/


 

X. Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Ceny należy podawać w PLN (podawanie ceny w innych walutach, 

      lub w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). 

2. Oferent podaje w ofercie cenę oferty za wykonanie całego zamówienia obejmującego 

wszystkie nakłady na jego realizację. 

3. Cena oferty musi być podana jako: cena netto, podatek VAT, cena brutto, wyrażona 

kwotowo oraz słownie. 

4. Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą niezmienną i ostateczną przy wykonaniu 

wszystkich elementów zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia. 

 

XI. Badanie ofert 

 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

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. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

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. 

 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

1. W wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa kierować się będzie 



następującym kryterium : 

Cena oferty - znaczenie 100 % 

Przyjmuje się zasadę odniesienia ceny najniższej oferty do ceny pozostałych ofert 

wynikającą z poniższego wzoru: 

C = ( Cn : Cx ) x 100 pkt. x 100% gdzie : 

C – wartość punktowa ceny oferty, 

Cn – cena najniższej oferty, 

Cx – cena badanej oferty aktualnie 

2. Całkowita ilość punktów uzyskanych przez oferenta obliczona zostanie jako suma 

      punktów przyznanych przez każdego z członków komisji przetargowej. 

 

XIII. Udzielenie zamówienia 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

2.  O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi zainteresowanego 

wykonawcę, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 

(www.zgws.pl). 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

 

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. 

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. 

http://www.zgws.pl/


 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

 

XVI. Postanowienia umowy 

 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

2. Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 

umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1 SIWZ. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy  w 

sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy. 

 

XVII.  Opis sposobu udzielenia wyjaśnień i zmian treści SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

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 oraz 

zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.zgws.pl), 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. 

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Zmianę SIWZ zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej (www.zgws.pl). 

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, 

http://www.zgws.pl/


którym przekazano SIWZ, oraz zamieści taką informację na własnej stronie 

internetowej (www.zgws.pl). 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i 

zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 

oświadczenie zamawiającego 

 

 

XVIII. Informacje  o sposobie porozumiewania się 

zamawiającego z wykonawcami 

 
1.  Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

29 maja 2020 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 lutego 2020  r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. 

Dz. U. 2020 r. poz. 344). 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer 

adres e-mail, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku ul. Elbląska 43 82-340 

Tolkmicko telefon 55 231 61 69; e-mail: zgws@wp.pl 

6. Godziny pracy od 7:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

XIX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

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 

http://www.zgws.pl/
mailto:zgws@wp.pl


oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z póżn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Wodno-

Ściekowej w Tolkmicku ul. Do Wałów 1 82-340 Tolkmicko, 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie dla Zakłady Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku zakupu i 

dostarczania używanej koparko – ładowarki wraz z osprzętem, prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego, 

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

2. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

3. 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. 

 

XX. Załączniki do SIWZ 

 

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 



Załącznik Nr 2 – wzór projektu umowy 

Załącznik Nr 3 – formularz ofertowy 

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

 


