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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Zamawiający  

Nazwa i adres Zamawiającego: 

PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 

50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30 

KRS: 0000024592, NIP: 897-10-06-564 

Strona internetowa: www.pgeekoserwis.pl    

Adres do korespondencji:  

PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 119A 

e-mail do korespondencji: Jacek.Panczyk@gkpge.pl 

1.2. Tryb postępowania zakupowego 

1.2.1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie                   
w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy Procedury Ogólnej Zakupów GK PGE, zwanej dalej 
„Procedurą” oraz Dobrych Praktyk Zakupowych Grupy Kapitałowej PGE (dokumenty dostępne na 
stronie http://www.gkpge.pl/bip/przetargi), z  uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla 
Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnego na stronie http://www.gkpge.pl/compliance. 

1.2.2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ” ) opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego: 
https://pgeekoserwis.pl/ - link Przetargi, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. 

1.2.3. Rodzaj przedmiotu zamówienia: dostawy. 

1.2.4. Zainteresowani Wykonawcy składają Oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

1.2.5. Zamawiający może przed upływem terminu na składania ofert dokonać zmian lub uzupełnienia 
treści SIWZ oraz jego załączników. 

1.2.6. Zamawiający oceni oferty pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w SIWZ                        
oraz dokona oceny punktowej, zgodnie z określonymi w SIWZ kryteriami. 

1.2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, 
których oferty nie podlegają odrzuceniu. 

1.2.8. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza                            
o wyniku postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców poinformuje o dokonanym 
wyborze, wskazując firmę (nazwę Wykonawcy). 

1.2.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie (Konsorcjum).  

1.2.9.1. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność                              
za wykonanie umowy, wniesienie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
W takim przypadku oferta musi szczegółowo wskazywać podział ról (Lider Konsorcjum, 
Uczestnik Konsorcjum) i zobowiązań związanych z wykonywaniem Zamówienia pomiędzy 
podmiotami składającymi wspólnie ofertę.  

http://www.gkpge.pl/bip/przetargi
http://www.gkpge.pl/compliance
https://pgeekoserwis.pl/
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1.2.9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania                                   
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. Zaleca się,                                            
aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, 
zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika 
oraz wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 

1.2.9.3. Każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę z osobna musi złożyć kopię 
oryginalnych dokumentów określających status prawny, miejsce zarejestrowania, główną 
siedzibę oraz dokument stwierdzający reprezentację Wykonawcy, np. wyciąg z KRS, 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert) lub równoważny 
dokument. 

1.2.9.4. Oświadczenia składane na piśmie należy przedstawić tylko w formie oryginału, 
dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone                          
w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje forma oryginału albo 
uwierzytelniona notarialnie kopia. 
 

1.2.10. Zamawiający  nie dopuszcza wykonywania przedmiotu Zamówienia przez podwykonawców. 

1.2.11. W przypadku przekazania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                        
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej UODO, Wykonawca 
bierze na siebie odpowiedzialność za dopełnienie wszystkich wymogów wynikających z UODO,                           
w stosunku do osób, których dane przekazuje do Zamawiającego. 

1.2.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz udziałem  
w postępowaniu ponosi Wykonawca. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 2 spycharek gąsienicowych do obsługi składowisk węgla 
kamiennego. Przedmiot Zamówienia podzielony jest na 2 części:  

2.2. A) część pierwsza Zamówienia: dostawa 15 października 2020 r. 1 sztuki spycharki gąsienicowej  

2.3. B) część druga Zamówienia: dostawa 15 grudnia 2020 r. 1 sztuki spycharki gąsienicowej 

2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 3 – Specyfikacja 
techniczna. Oprócz terminu dostawy warunki udziału w postepowaniu dla obu części zamówienia 
są tożsame. 

2.5. Wykonawca, według swojego uznania, może złożyć ofertę na wybraną część zamówienia lub na 
obie części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

2.6. Pozostałe warunki dostawy zostały określone w załączonej Umowie, której wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do SIWZ  i jest tożsama dla obu części zamówienia. 

2.7. Wykonawca będzie zobowiązany do wykupu Spycharki gąsienicowej będącej przedmiotem zawartej 
umowy, na żądanie Zamawiającego złożone Wykonawcy w terminie do 6 miesięcy po upływie                          
60 miesięcznego okresu gwarancji. Zamawiający zastrzega jednak możliwość nie skorzystania przez 
siebie z żądania wykupu Spycharki, będącej przedmiotem umowy. 
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2.8. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi na dzień 
jego oddania.  

 
 

2.9. Jeżeli dokumentacja postępowania wskazywałaby w odniesieniu do niektórych 
urządzeń/produktów  znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie 
urządzeń/produktów równoważnych. Wszelkie urządzenia/produkty pochodzące od konkretnych 
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie 
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań 
parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 
przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zastosowane w dokumentacji 
postępowania nazwy producentów lub firm służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu 
zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak więc 
posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. 
Dokumentacja postępowania, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)                             
lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 
jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyższym 
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń/produktów równoważnych w stosunku                                      
do wskazanych w dokumentacji postępowania za pomocą nazw producenta pod warunkiem,                          
że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 
postępowania. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
3.2. a) dla części pierwszej Zamówienia – 15 października 2020 r. 
3.3. b) dla części drugiej Zamówienia – 15 grudnia 2020 r. 

 

4. WADIUM 

4.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium 
przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 

4.2. a) dla części pierwszej Zamówienia 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00,100)) 
4.3. b) dla części drugiej Zamówienia 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100) 
4.4. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą. 
4.5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 

4.3.1 pieniądzu; 
4.3.2 poręczeniach bankowych; 
4.3.3 gwarancjach bankowych; 
4.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych                      
na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 4.5 poniżej, przed upływem terminu składania ofert. 

4.7. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto PGE Ekoserwis Spółka z o.o. w Bank Pekao SA: 
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Nr rachunku 59 1240 3464 1111 0010 5503 7360 

z opisem przelewu: 

„Wadium do przetargu PGE Ekoserwis 20 / PN / 2020  

na: ”Dostawę 2 spycharek gąsienicowych do obsługi składowisk węgla kamiennego  

w PGE Ekoserwis sp. z o.o.” 

4.8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie 
wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty 
wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego stwierdzające,                           
że Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej albo nie wniósł w terminie zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy wystawić 
na PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30. 

4.9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia dowodu wpłaty winna zostać dołączona 
do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu 
wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. 

4.10. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 

4.11. W przypadku składania oferty przez Konsorcjum, wadium może być wniesione przez dowolnego 
członka/członków Konsorcjum. Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego                       
do oferty musi wynikać, że wadium jest wnoszone w imieniu wszystkich Wykonawców. 

4.12. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom niezwłocznie po unieważnieniu Postępowania 
zakupowego albo wyborze Oferty, z wyjątkiem wadium Wykonawcy, którego Oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwraca również wadium, gdy Wykonawca wycofał 
Ofertę przed upływem terminu składania Ofert lub Wykonawca został wykluczony, bądź Oferta 
Wykonawcy została odrzucona, bądź upłynął termin związania Ofertą. Wadium Wykonawcy, 
którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca niezwłocznie                                
po zawarciu Umowy zakupowej oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
zakupowej, jeżeli było wymagane.  

4.13. Zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków i braku podstaw do wykluczenia w procedurze odwróconej, 
uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, uchyla się od potwierdzenia wynegocjowanych 
warunków podczas negocjacji handlowych albo nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli: 

5.1.1.1. nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia, 

5.1.1.2. złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego Postępowania zakupowego, 

5.1.1.3. nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu 
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lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa, 
5.1.1.4. bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym, 
5.1.1.5. 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 przestępstwo: 
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,                     

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny                  
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny, 

c. skarbowe. 
5.1.1.6. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                             

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.                                            
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary                        
lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                        
o zamówienia publiczne 

5.1.1.7. Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli: 
a. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK 

PGE lub wykonał ją nienależycie, 
b. Wykonawca znajduje się na liście Wykonawców zablokowanych, zgodnie                                        

z obowiązującą w GK PGE Instrukcją oceny Dostawy i Dostawcy, 
c. ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy 

wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, 
5.1.2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.: 

5.1.2.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                        
i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, tj.: 

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie. 
5.1.2.2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: 

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie. 
5.1.2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu, tj.: 

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie. 

5.2. Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 5.1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczeniu oraz spełnianie 
warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

5.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (jeżeli 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich); 

5.2.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,                                      
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert (jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
dokument ten składa każdy z nich); 
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5.2.3. Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające rejestrację Wykonawcy jako czynnego płatnika 
VAT lub, jeżeli Wykonawca jest w trakcie rejestracji – kopia deklaracji VAT-R wraz z potwierdzeniem 
jej złożenia w US - dotyczy podmiotów mających zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie 
RP, a podmioty zagraniczne z terenu UE winny podać nr identyfikacji podatkowej VAT UE. 
Zamawiający dopuszcza wydruk z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, podpisany przez 
Wykonawcę.   

5.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert (jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
dokument ten składa każdy z nich); 

5.2.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu                          
z postępowania – w treści Formularza ofertowego; 

5.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw                   
do wykluczenia, o których mowa w pkt. 5.1., według formuły „spełnia„/„nie spełnia”. Zamawiający 
może zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie brakujących dokumentów. Oferta Wykonawcy 
niespełniającego choćby jednego warunku udziału w postępowaniu zostanie odrzucona. 

5.4. Oświadczenia składane na piśmie należy przedstawić tylko w formie oryginału, dokumenty należy 
przedstawić w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem,                              
że dla pełnomocnictw obowiązuje forma oryginału albo uwierzytelniona notarialnie kopia. 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 
119A  w Registraturze Spółki – parter budynku przy głównym wejściu. 

6.3. Na kompletną Ofertę składają się: 

6.3.1. Formularz ofertowy 

6.3.2. Załącznik Cenowy - Wycena prac i dostaw objętych przedmiotem zamówienia według 
wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. 

6.3.3. Dokumenty/oświadczenia/wykazy wymienione w pkt 5.2. SIWZ. 

6.3.4. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących Ofertę, jeżeli uprawnienie do reprezentacji 
Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, o którym mowa w punkcie 5.2.1. 
SIWZ. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 
Pełnomocnika; 

6.3.5. Potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt. 4.7 SIWZ). 

6.3.6. Zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy, określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 
 

6.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i musi zostać sporządzona na Formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
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6.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym 
należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

6.6. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w 1 (jednym) egzemplarzu. Oferta 
wraz z załącznikami powinna zostać opatrzona datą oraz podpisem i pieczątką imienną osoby 
upoważnionej do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym.  

6.7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.  

6.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 
to przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być 
przygotowane i złożone w ten sam sposób, co oferta.  

6.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 
podpisującej ofertę. Brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

6.10. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie 
zapisanych stron. 

6.11. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie                     
w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert,                                 
z zastrzeżeniem że: 

a. koperta powinna być zaadresowana zgodnie z poniższym opisem: 

PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 

ul. Podmiejska 119A, 44-207 Rybnik 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego  w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: 

„Dostawa 2 spycharek gąsienicowych do obsługi składowisk węgla kamiennego  
w PGE Ekoserwis sp. z o.o. ” 

b. koperta winna być oznakowana: nazwą i adresem bądź pieczątką Wykonawcy; 

c. nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak                        
w takim przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe 
skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty; 

d. jeżeli oferta zostanie opisana w sposób inny niż powyżej albo złożona w innym miejscu,                   
czy to przez wykonawcę, osobę upoważnioną czy pracownika poczty kurierskiej                                         
– zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie bądź 
przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 

6.12. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                            
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503                        
ze zm.). W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób 
niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa, np. umieścić ją                   
w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa – nie 
udostępniać”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                           
w rozumieniu przepisów, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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6.13. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

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

6.15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

7. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 

7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego                   
nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.  

7.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku                           
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

7.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SIWZ. 

7.4. Treść odpowiedzi przekazywana jest do wszystkich Wykonawców bez ujawniania źródła zapytania 
Odpowiedzi na zapytania/uwagi skierowane przez Wykonawców pisemnie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej będą kierowane do Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej 
oraz poprzez ich publikację na stronie internetowej Zamawiającego. Na żądanie strony, obiorca 
wiadomości potwierdza jej odbiór za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7.5. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.  

7.6. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść 
SIWZ. Informację o modyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom                          
i będzie ona dla Wykonawców wiążąca. 

8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

8.1. Cena Oferty musi być podana w polskich złotych. Całość rozliczeń między Zamawiającym,                                    
a Wykonawcą będzie prowadzona w złotych polskich.  

8.2. Cena Oferty uwzględnia wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki oraz wszystkie koszty związane                          
z realizacją Zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki 
cenotwórcze. 

8.3. Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji (wykonania) Zamówienia, z zastrzeżeniem warunków 
wynikających z Umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.   

8.4. Wyliczenia ceny należy dokonać zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku Nr 4 do SIWZ.  

8.5. Cena (wartość) brutto i netto w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,                  
musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną 
słownie. 

8.6. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

9.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto formę 
porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej),  
przy czym w ten sposób przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą 
zostać potwierdzone pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron                               
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
 

9.2. Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego przekazywania oświadczeń lub dokumentów pocztą 
elektroniczną bez skutecznego zachowania formy pisemnej.  
 

9.3. Oświadczenia, dokumenty, oferty w tym ich uzupełnienia, poprawienia, wyjaśnienia, jednak – pod 
rygorem nieważności – muszą zostać złożone w formie pisemnej w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
 

9.4. Zamawiający sugeruje aby każde pismo, fax, e-mail dotyczący niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  były oznaczony nazwą oraz numerem postępowania. 
9.5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

- w sprawach formalnych dotyczących procedury przetargowej:  

Jacek Pańczyk – tel. +48 605 287 247 w godz. pracy PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 

e-mail: Jacek.Panczyk@gkpge.pl; 

- w sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:  

Paweł Brachmański – tel. +48 32 429 47 74, kom. 691 911 439, w godz. pracy PGE Ekoserwis 
Spółka z o.o. 

e-mail: Pawel.Brachmanski@gkpge.pl 

Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty i wadium w formie innej niż pieniądz. 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 119A w Registraturze 

Spółki – parter budynku przy głównym wejściu, w terminie do dnia 11.05.2020 r. do godz. 12.00.  

10.2. Zamawiający, według swojego uznania, na wniosek Wykonawcy lub dla zapewnienia czasu dla 
złożenia Ofert, może przedłużyć termin składania Ofert. O zmianie terminu składania ofert 
Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

10.3. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, wszystkie prawa i zobowiązania Zamawiającego 
i Wykonawców poprzednio odnoszące się do pierwotnego terminu będą od tego momentu odnosiły 
się do terminu przesuniętego. 

10.4. Po upływnie terminu składania ofert, Wykonawcy nie będą mieli możliwości zamieszczenia oferty                  
w portalu zakupowym. 

10.5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 
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11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.  

11.2. W wyjątkowych okolicznościach, przed upływem pierwotnego okresu ważności Oferty, Zamawiający 
może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie okresu ważności o ustalony okres dodatkowy. 

 

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT  

12.1. Zamawiający (bez udziału firm) w dniu 11.05.2020 r. dokona otwarcia Ofert. W pierwszej kolejności 
Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie może zdecydować o przeprowadzeniu 
negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. 
 

12.2. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje jedynie forma oryginału 
albo też odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

12.3. Jeżeli okaże się 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. 

12.4. Jeżeli Oferta nie będzie spełniać wymagań określonych Wykonawca, który ją złożył, zostanie 
wykluczony z postępowania, a jego Oferta uznana za odrzuconą.  

12.5. Oferta będzie oceniana według kryteriów: 

- cena          – znaczenie 90% 

- wartość odkupu po upływie gwarancji  – znaczenie 10% 

12.6. Sposób oceny Ofert: 

w kryterium cena wg wzoru:  

Pc =  [Cmin/Co] x 100 x W% 

gdzie: 

Pc  - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena 

Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w postępowaniu  

Co –cena netto rozpatrywanej oferty  

W – waga kryterium 
 

 

w kryterium wartość odkupu po upływie gwarancji wg wzoru:  

Oc =  [Oo/Omax] x 100 x W% 

gdzie: 

Oc  - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium wartość odkupu po upływie    

         gwarancji  
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Omax – najwyższa wartość odkupu netto zaoferowana w postępowaniu  

Oo – wartość odkupu netto rozpatrywanej oferty  

W – waga kryterium 

 

Łączną ilość przyznanych punktów stanowi suma punktów ze wszystkich kryteriów. 

Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów, będzie Ofertą 
najkorzystniejszą. 

12.7. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

12.8. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych Ofert. 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

13.1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                       
w wysokości 7,5 % całkowitej ceny ofertowej brutto.  

13.2. Zabezpieczenie musi być wniesione w całości przed podpisaniem Umowy.  

13.3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

13.3.1. pieniądzu, wpłaconym na rachunek Zamawiającego w Bank Pekao SA 

 

Nr rachunku 59 1240 3464 1111 0010 5503 7360 

z opisem przelewu: 

„„Zabezpieczenie umowy numer ………………………………………..,  

na: ”Dostawę spycharki gąsienicowej do obsługi składowiska węgla kamiennego  

w PGE EC Oddział w Rybniku” 

 

13.3.2. gwarancjach lub poręczeniach bankowych, 

13.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej formie niż pieniężna należy 

wystawić na Zamawiającego t.j. PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30. 
     

13.4. Zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej uznaje się za zgodne                                     
z wymaganiami jedynie wtedy, gdy gwarancja taka jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna                        
na pierwsze żądanie oraz gdy gwarancja taka pokrywa swoim zakresem wszystkie roszczenia 
pieniężne wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zabezpieczanej 
umowy (wymogu tego nie spełnia ograniczenie gwarancji np. do kwot kar umownych). Za sprzeczne 
z wymogiem bezwarunkowości uznaje się każde obwarowanie zapłaty sumy gwarantowanej 
uprzednimi czynnościami zachowawczymi (aktami staranności) beneficjenta (np. wymóg dołączenia 
do żądania zapłaty oznaczonych dokumentów – kopii wezwania Wykonawcy do należytego 
wykonania umowy, kopii protokołu odbioru końcowego itp.). 

13.5. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Umowa. 
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14. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

14.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający podpisze Umowę według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ,                            
na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu.  
 

15. DODATKOWE INFORMACJE 

15.1. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego                             
do zawarcia umowy z Wykonawcą. 
 

15.2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi 
nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 
Ofertę spośród pozostałych Ofert chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania 
zakupowego. 
 

15.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu 
unieważnienia przetargu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

15.4. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie postanowienia Procedury Ogólnej 
Zakupów GK PGE oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

15.5. W przypadku podpisywania przez Spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE umów z  wybranym 
Wykonawcą na świadczenie usług tożsamych z przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
się do niestosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE stawek, opłat oraz warunków współpracy 
mniej korzystnych, niż wynikające z  Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie treści 
Umowy spółkom Grupy Kapitałowej PGE. 

 

16. NEGOCJACJE HANDLOWE  

16.1. Przed wyborem Oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych 
Ofert oraz wezwania Wykonawców do ponownego złożenia Ofert. 

 

17. ZAŁĄCZNIKI 

17.1.  Integralną częścią niniejszej SIWZ są następujące Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór Umowy 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 4 – Załącznik cenowy 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ –WZÓR UMOWY 

 

 

 

Wzór umowy załączono odrębnie w formacie PDF. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – FORMULARZ OFERTY 

     

 

pieczęć Wykonawcy 

 

PGE Ekoserwis Spółka z o.o. 

50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30 

KRS: 0000024592, NIP: 897-10-06-564 

Adres do korespondencji:  

PGE Ekoserwis Spółka z o.o.  

44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 119A 

OFERTA na … część zamówienia 

I. OFERTĘ składa: 

 Nazwa i adres Wykonawcy/ów, KRS, NIP, REGON 

Wykonawca1  

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM (w sprawie niniejszej Oferty) 
 

Imię i nazwisko:  

Firma:  

Telefon:  

e-mail:  

 

III. OFERTA WYKONAWCY 

1. My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy nie podlegamy wykluczeniu na podstawie pkt 5.1.1. SIWZ,  

2. Oferujemy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: 

„Dostawę 2 spycharek gąsienicowych do obsługi składowisk węgla kamiennego w PGE Ekoserwis sp. 

z o.o. ”, Nr postępowania PGE Ekoserwis 24 /PN/2020, za cenę: 

Przedmiot zamówienia Wartość netto(zł) Podatek VAT (%) Wartość brutto(zł) 

 

 
 

  

Słownie netto: ………………………………………………………………………………………………………………. złotych;                 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………… złotych 

                                                           
1 W przypadku konsorcjum należy wpisać wszystkich wykonawców oraz wskazać lidera. 
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Wybór naszej Oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:  …………………………………………….. - 
………………………………... zł. 

 
3. Zobowiązujemy się do odkupienia oferowanej przez Nas spycharki gąsienicowej, na żądanie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy w terminie do 6 miesięcy po upływie 60 miesięcznego okresu 
gwarancji, za kwotę: 

4.  

Przedmiot zamówienia Wartość netto(zł) Podatek VAT (%) Wartość brutto(zł) 

 

 
 

  

Słownie netto: ………………………………………………………………………………………………………………. złotych;                 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………… złotych 

 

5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie: dnia ………………………………………... 

(Należy określić termin dostawy podając datę określoną dla danej części zamówienia). 

 
6. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i nie wnosimy                        

do nich zastrzeżeń a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnie 

ze wzorem załączonym do SIWZ. Akceptujemy załączony w SIWZ harmonogram ramowy i płatności. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów 

Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej 

Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy, których 

będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane2 lub podwykonawcy będziemy przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy3 czynnym podatnikiem VAT/ jesteśmy w trakcie rejestracji jako 

płatnik podatku VAT i załączamy do oferty kopię deklaracji VAT-R4 /posiadamy nr identyfikacji 

podatkowej VAT UE5:……….  

9. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy6mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem7 

10. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia. 

                                                           
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niewłaściwe skreślić 
4 Wybrać jeżeli ma zastosowanie i należy załączyć wymagane dokumenty lub skreślić, jeżeli nie ma zastosowania - dotyczy podmiotów mających 

zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie RP 
5 Dotyczy podmiotów zagranicznych z terenu UE 
6 Niewłaściwe skreślić 
7 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 

milionów EUR 
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11. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania Ofert. 

12. Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania zakupowego. 

13. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach …………….. Oferty stanowią informacje wyłącznie                     

do użytku Zamawiającego. 

14. Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z 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 (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie 
internetowej: www.gkpge.pl/bip/przetargi. 

15. Zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych                                                      

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie                         

o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą,  

16. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot 

przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,  

17. Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku 

do Zamawiającego wynikających z przepisów o  ochronie danych osobowych i przepisów RODO.  

18. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w  celach związanych                             

z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr PGE Ekoserwis 24/PN/2020. 

19. Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - ………… 

Załącznik nr 2 - ………… 

..............................................., dn. ..............................               ………………………............................................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gkpge.pl/bip/przetargi
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

„Dostawa 2 spycharek gąsienicowych  

do obsługi składowisk  

węgla kamiennego  

w PGE Ekoserwis Sp. z o.o.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybnik, kwiecień 2020 r. 
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Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch spycharek gąsienicowych typu: 

 

Komatsu D 155X, Dressta TD-25R Extra, Liebherr PR 756, Caterpillar  D8, 

 

lub równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych (nie mniejszych) niż parametry 

techniczne określone w niniejszej specyfikacji technicznej. 

Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na dwie części. 

 

Jeżeli dokumentacja postępowania wskazywałaby w odniesieniu do niektórych 

urządzeń/produktów  znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie 

urządzeń/produktów równoważnych. Wszelkie urządzenia/produkty pochodzące od konkretnych 

producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 

odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie 

wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań 

parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 

dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zastosowane w dokumentacji 

postępowania nazwy producentów lub firm służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu 

zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak więc 

posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. 

Dokumentacja postępowania, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)                            

lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych 

i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 

samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyższym Zamawiający 

dopuszcza oferowanie urządzeń/produktów równoważnych w stosunku do wskazanych                                    

w dokumentacji postępowania za pomocą nazw producenta pod warunkiem, że zapewnią one 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji postępowania. 

 

Obszar pracy: 

 

Nawęglanie – pryzmowanie hałd węglowych na terenie PGE Ekoserwis sp. z o.o. w lokalizacjach: 

1. Rybnik, ul. Podmiejska, 
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2. Kraków, ul. Ciepłownicza, 

3. Siechnice ul. Fabryczna (Czechnica), 

4. Wrocław, ul. Kleczkowska, 

5. Gdańsk, ul. Swojska, 

6. Gdynia, ul. Pucka, 

 

Charakterystyka techniczna urządzenia: 

 

1.1. Stan techniczny: 
 

Fabrycznie nowe i nieużywane,  w pełni sprawne i kompletne, wyprodukowane nie wcześniej niż 

18 miesięcy od daty złożenia oferty. 

Dopuszcza się maszyny „powystawowe” (demonstracyjne) jednak niepochodzące z odbudowy lub 

zwrotów gwarancyjnych, w pełni sprawne i kompletne, o przebiegu nie większym niż 100 

motogodzin, wyprodukowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od daty złożenia oferty. 

 

1.2. Silnik: 
 

1.2.1. Wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy netto (wg ISO 9249) minimum 240 kW,                         

zgodny z normą emisji spalin wymaganą przepisami prawa Unii Europejskiej aktualnymi dla  

dnia produkcji maszyny. 

Urządzenie pomiarowe zużycia paliwa, sygnalizacją otwarcia wlewu paliwa, funkcją 

lokalizacji i śledzenia trasy przejazdu maszyny, pomiarem parametrów pracy silnika 

(ciśnienie oleju, temperatura płynu chłodzącego, poziom płynu chłodzącego, poziom 

oleju) oraz bezprzewodową transmisją danych GPRS i oprogramowaniem w języku 

polskim.  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania spycharki gąsienicowej bez 

sądy paliwowej  w zbiorniku paliwa oraz bez sygnalizacji otwarcia wlewu paliwa, o ile 

oferowana spycharka gąsienicowa będzie wyposażona w system monitorujący zużycie 

paliwa. 

1.2.2. Urządzenie gwarantujące rozruch silnika w temperaturach poniżej -20°C, 

1.2.3. Wstępny filtr powietrza, 

1.2.4. Automatyczny odwrotny ciąg chłodnicy. 
 

1.3. Osprzęt roboczy: 

 
1.3.1. Lemiesz wklęsły typu U o pojemności 11 – 12 m3, 
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1.3.2. System automatycznego smarowania, nie progresywny o ciśnieniu roboczym w systemie 

minimum 100 bar. System wyposażony w sterownik w kabinie z panelem informującym                           

o rezerwie smaru w zasobniku pompy i spadku ciśnienia w systemie oraz ze sterownikiem 

z elektronicznym zapisem pamięci akcji pracy systemu umożliwiającym jego diagnostykę, 

1.3.3. Zaczep holowniczy. 
 

1.4. Układ jezdny: 

 
1.4.1. Gąsienice z płytami o szerokości 660 mm do 700 mm, samosmarowne,  

1.4.2. Hydrauliczne napinanie łańcucha gąsienicowego,  

1.4.3. Wszystkie rolki i koła napinające nasmarowane na cały okres eksploatacji,  

1.4.4. Łańcuchy gąsienic uszczelnione i smarowane. 

1.5. Kabina: 

 
1.5.1. Kabina z osłoną ROPS/FOPS z wyciszeniem, ogrzewanie i klimatyzacja,  

1.5.2. Niezależne ogrzewanie spalinowe kabiny, 

1.5.3. Amortyzowany, regulowany fotel z pasami bezpieczeństwa, 

1.5.4. Oświetlenie wewnętrzne, 

1.5.5. Wycieraczki i spryskiwacze z przodu i tyłu, 

1.5.6. Oświetlenie zewnętrzne LED reflektory przednie – oświetlenie lemiesza i dodatkowe 

oświetlenie przestrzeni przed lemieszem, reflektory boczne i reflektory tylne 

(zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym), 

1.5.7. Lusterko wewnętrzne, 

1.5.8. Dwa lusterka zewnętrzne, 

1.5.9. Radioodtwarzacz, 

1.5.10. Osłonę przeciwsłoneczną, 

1.5.11. Kamera cofania, 

1.5.12. Ochrona przedniej szyby przed uszkodzeniem, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania spycharki gąsienicowej bez dodatkowej ochrony przedniej szyby. 

1.5.13. Elementy deski rozdzielczej (wskaźniki, kontrolki, przełączniki) oraz elementy sterowania 

opisane w języku polskim (ewentualnie piktogramy), 

1.5.14. Poziom hałasu w kabinie operatora - ≤ 80 dB.  

 

1.6. Układ elektryczny: 

 
1.6.1. Napięcie 24V, 

1.6.2. Sygnał dźwiękowy, 
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1.6.3. Sygnał dźwiękowy cofania, 

1.6.4. Gniazdo zasilania zewnętrznego 24V z przenośną lampą oświetleniową. 

 

1.7. Wyposażenie:  

 

1.7.1. Gaśnica min 2 kg, 

1.7.2. Apteczka, 

1.7.3. Podstawowe narzędzia, 

1.7.4. Urządzenie do napełniania centralnego układu smarowania, 

1.7.5. Maszyna dostosowana do pracy w warunkach wysokiego zapylenia (zmiana kierunku 

obrotów wentylatora chłodnicy w celu samooczyszczenia). 

 

2. Gwarancja, serwis i inne wymagania 

 

2.1. Gwarancja minimalna 60 miesięcy lub 10 000 limit motogodzin pracy, 

2.2. Przeglądy techniczne z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji muszą zostać 

skalkulowane w cenie spycharki gąsienicowej, 

2.3. Koszty serwisu gwarancyjnego muszą zostać skalkulowane w cenie spycharki gąsienicowej    

i powinny obejmować przeglądy techniczne okresowe wynikające z instrukcji eksploatacji, 

usuwanie usterek i uszkodzeń powstałych bez winy użytkownika. Całkowite koszty serwisu 

gwarancyjnego powinny zawierać: koszty dojazdu, koszty usługi oraz przewidziane                            

do wymiany części zamienne i materiały w okresie gwarancji w cenie spycharki gąsienicowej 

oraz koszty ich dostawy. Kalkulacja powinna również obejmować koszty materiałów 

eksploatacyjnych związanych z codzienną obsługą przewidzianą w DTR, wykonywaną przez 

Zamawiającego (tzw. „dolewki”), obejmujące dostawy oleju silnikowego, oleju 

hydraulicznego, oleju przekładniowego, smarów, płynu chłodzącego, itp. z wyłączeniem 

płynu do spryskiwaczy 

2.4. Warunki gwarancji nie mogą zawierać wyłączeń (paski klinowe, lampy LED, przewody 

hydrauliczne itp.), za wyjątkiem lemiesza, 

2.5. Wszystkie opisy na maszynie i jej podzespołach, dotyczące bezpieczeństwa pracy                                     

i prawidłowej eksploatacji wykonane w języku polskim, dopuszcza się oznaczenia za pomocą 

piktogramów, 

2.6. Strona internetowa wsparcia technicznego w języku polskim.  

2.7. Spycharka gąsienicowa powinna być oznakowana zgodnie z § 56 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn,                        

w tym znakiem „CE", 
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2.8. Szkolenie operatorów co najmniej 23 osoby: 

a. w miejscu dostawy części pierwszej Zamówienia -  Gdańsk: 13 osób w dwóch turach 

b. w miejscu dostawy drugiej części Zamówienia – Rybnik: 10 osób w dwóch turach 

 

 

3. Dokumentacja spycharki gąsienicowej 

 

3.1. Instrukcja eksploatacji spycharki gąsienicowej, ogrzewania, klimatyzacji, centralnego 

smarowania, silnika i innych zamontowanych podzespołów sporządzoną zgodnie z § 58, 59 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn w języku polskim (3 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egzemplarze 

w wersji elektronicznej - na nośniku danych) 

3.2. Deklaracja o spełnieniu warunku żądanego w specyfikacji pułapu hałasu w kabinie operatora 

(dotyczy przypadku, gdy nie ujawniono tego parametru w oficjalnej publikacji), 

3.3. Deklaracja zgodności „WE" " sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

maszyn oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w/s zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu                       

do środowiska. 

3.4. Dokument potwierdzający dzień produkcji. 

 

4. Termin realizacji  

 

Zamawiający wymaga wykonania dostawy w terminie:  : 

a) Dla pierwszej części Zamówienia: 15 października 2020 r.  
b) Dla drugiej części Zamówienia: 15 grudnia 2020 r.  

 

5. Warunki szczegółowe: 

 

5.1. Dostawca urządzenia dokonuje uruchomienia, przeprowadza szkolenie personelu 

Zamawiającego, 

5.2. Oferta powinna zawierać szczegółową specyfikację techniczną maszyny w języku polskim, 

5.3. Wraz z przedmiotem dostawy, dostawca winien dostarczyć odpowiednie certyfikaty 

bezpieczeństwa, atesty oraz karty charakterystyk,  

5.4. Wszelkie dokumenty związane z dostawą powinny być w j. polskim, 
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5.5. Dokumentem dostawy będzie protokół odbioru spycharki gąsienicowej. 

 

6. Miejsce dostawy: 

 

a) Dla pierwszej części Zamówienia: 80-867 Gdańsk, ul. Swojska   
b) Dla drugiej części Zamówienia: 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska  

 

7. Współdziałanie Stron 

 

Do koordynacji dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wyznaczeni zostali ze strony 

Zamawiającego: 

 

Jan Borecki tel: 71 323 86 07,  kom.: 601 712 188, e-mail: jan.borecki@gkpge.pl 

Paweł Brachmański    tel. 32 429 47 74, kom.: 691 911 439, e-mail: Pawel.Brachmanski@gkpge.pl 

Dla miejsca dostawy Gdańsk:  

Mariusz Zdrojewski  tel. tel.: 58 347 46 24, kom.: 509 672 056, e-mail: 

Mariusz.Zdrojewski@gkpge.pl 

Dla miejsca dostawy Rybnik: Mariusz Garstka tel: 32 739 1769, kom.: 502 292 533, e-mail: 

Mariusz.Garstka@gkpge.pl 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - ZAŁACZNIK CENOWY 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK CENOWY 

 Wycena prac i dostaw objętych przedmiotem zamówienia 

 

 

 

 

L.p. Wyszczególnienie prac i dostaw Cena [zł] 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

  RAZEM   

 

 

 

 

 

 

.................................., dn. .........................                           …….………..…................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

  

 


