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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Zamawiający  
Nazwa i adres Zamawiającego: 

PGE Ekoserwis Spółka Akcyjna 

50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30 

KRS: 0000879423, NIP: 897-10-06-564, Nr rejestrowy BDO: 000000725 

Strona internetowa: www.pgeekoserwis.pl    

Adres do korespondencji:  

PGE Ekoserwis S.A. 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 119A 

e-mail do korespondencji: anna.dlugosz-koterba@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 zakupów w PGE Ekoserwis S.A., zwanej dalej 
„Procedurą”, Procedury Ogólnej Zakupów GK PGE oraz Dobrych Praktyk Zakupowych Grupy 
Kapitałowej PGE (dokumenty dostępne na stronie http://www.gkpge.pl/bip/przetargi), lub stronie 
internetowej Zamawiającego https://pgeekoserwis.pl/pl/przetargi/regulacje.html 
z  uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnego 
na stronie http://www.gkpge.pl/compliance, oraz pod linkiem: 
https://www.pgeekoserwis.pl/pl/przetargi/regulacje.html. 

1.2.2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na Specyfikację 
Warunków Zamówienia („SWZ”) dostępną poprzez stronę internetową Zamawiającego: 
https://pgeekoserwis.pl/ - zakładka Przetargi, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
Wykonawcy. 

1.2.3. Rodzaj przedmiotu zamówienia: Usługi  

1.2.4. Zainteresowani Wykonawcy składają Oferty zgodnie z wymaganiami SWZ. 

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

1.2.6. Zamawiający oceni oferty pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w SWZ                        
oraz dokona oceny punktowej, zgodnie z określonymi w SWZ 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 jego zakończeniu 
podając następujące informacje dot. najkorzystniejszej oferty: 

a) nazwę i siedzibę Wykonawcy/ imiona i nazwiska oraz miejsce prowadzonej działalności 
gospodarczej Wykonawcy albo miejsce zamieszkania Wykonawcy, którego Oferta została 
uznana za najkorzystniejszą, 

b) zaoferowane przez tego Wykonawcę ceny i warunki realizacji zamówienia w ramach poza 
cenowych kryteriów oceny ofert, 

c) punkty przyznane w każdym kryterium oceny Ofert, jaką otrzymała Oferta uznana jako 
najkorzystniejsza w przedmiotowym  Postępowaniu. 

http://www.gkpge.pl/bip/przetargi
https://pgeekoserwis.pl/pl/przetargi/regulacje.html
http://www.gkpge.pl/compliance
https://www.pgeekoserwis.pl/pl/przetargi/regulacje.html
https://pgeekoserwis.pl/
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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.  

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. 

1.2.9.5. Przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta konsorcjum zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

1.2.9.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. 

1.2.10. Zamawiający  nie dopuszcza wykonywania przedmiotu Zamówienia przez podwykonawców. 

1.2.11. W przypadku przekazania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych 
osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z prowadzonym postępowaniem, w tym do 
stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w 
systemach informatycznych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za dopełnienie wszystkich wymogów wynikających 
z RODO, 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. 

1.2.13. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również 
treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po 
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wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą 
Zamawiającego. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem Zamówienia są „Remonty planowane sprzętu ciężkiego w PGE Ekoserwis S.A.” 

w zakresie części postępowania: 

Część 1 :  

A) Remont kabin operatora wraz z montażem układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych:  
TD15C nr 13 we Wrocławiu, SG15 nr 1 we Wrocławiu , SG15 nr 1 w Gdyni   

B) Remont kabin operatora wraz z wymianą układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych:  
TD25G nr 2 w Krakowie, TD25G nr 3 w Krakowie, TD25G nr 4 w Krakowie,TD25G nr 5 w Krakowie 

C) Wymiana układu klimatyzacji w spycharce gąsienicowej TD25G nr 1 w Gdańsku 
D) Montaż układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych: TD20G nr 3 w Gdańsku, TD25G nr 2 w 

Gdyni  
Część 2 : Remont kompletnego podwozia z układem lemiesza oraz regeneracja rozdzielacza hydrauliki w   

spycharce,TD20G nr 3 w Gdańsku  

Część 3 : Naprawa kompletnego układu hamulcowego w ładowarce kołowej Ł34 nr 3 w Gdyni 

Część 4 : Naprawa układu skrętu w spycharce gąsienicowej TD25R nr 4 w Gdańsku 

Część 5 : Remont mostu przedniego w ładowarce kołowej Liebherr L528 w Gdańsku 

Część 6: Remont silnika w ładowarce kołowej HSW Ł534E we Wrocławiu. 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 3 – Specyfikacja 
techniczna.  

2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert częściowych zgodnie z wydzielonymi częściami zamówienia, jednak oferta dla danej 
części powinna obejmować pełny zakres zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej części. 

2.4. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonej Umowie, której 
wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.  

2.5. 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, 



 

 

6 
„Remonty planowane sprzętu ciężkiego w PGE Ekoserwis S.A.” 
Postępowanie nr 2022/PN/85 

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:  
Część 1-6: do 60 dni od protokolarnego przekazania maszyny do remontu, jednak nie później niż 
do 30.12.2022 r. 

4. WADIUM 

4.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

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. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, a w przypadku pozostałych Wykonawców - 
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: 
 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

 handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
 o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
 finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego, 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

 pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769), 

 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

5.1.1.3. Wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

5.1.1.4. Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 



 

 

7 
„Remonty planowane sprzętu ciężkiego w PGE Ekoserwis S.A.” 
Postępowanie nr 2022/PN/85 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Wnioski o 
dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Oferty wstępne/Oferty, chyba że 
wykażą, że przygotowali Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 
zakupowym/Oferty wstępne/Oferty niezależnie od siebie, 

5.1.1.5. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub 
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
Postępowaniu zakupowym, 

5.1.1.6. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone 
przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie 
przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

5.1.1.7. W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury 

5.1.1.8. Wykonawca został umieszczony na LWZW (Lista Wykonawców z którymi współpraca ze 
Spółkami GK PGE została czasowo zawieszona), z zastrzeżeniem pkt 13.8 Procedury. 

5.1.1.9. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022). 
W celu weryfikacji ww. przesłanek wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie do 
przedłożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ww. przepisów 
(zawartego w Formularzu oferty). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamienienie 
oświadczenie takie powinni złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie / podmioty udostępniające zasoby. Zamawiający informuje, że dokona 
weryfikacji ww. przesłanek wykluczenia również w oparciu o dokumenty rejestrowe 
poszczególnych podmiotów (w tym CEIDG, KRS) oraz informacje z Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru 
– o ile możliwe będzie uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych. W przypadku gdy pozyskanie tych dokumentów za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, nie będzie możliwe, Zamawiający 
wezwie wykonawcę do ich przedłożenia. Zamawiający będzie dokonywał również 
weryfikacji list, o których mowa w ww. przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i Rozporządzenie UE. 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się: 
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i 
rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, 
str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na 
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podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; 
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; 
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o 
przeciwdziałaniu. 

Na podstawie art. 5k rozporządzenia UE: 

1) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub 
koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem 
art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, 
art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–
i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 
2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 
siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 
lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 
ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub 
pod kierunkiem podmiotu, którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich 
ponad 10 % wartości zamówienia 

5.1.1.10. Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli: 
a. Wykonawca doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie 

Postępowania zakupowego i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
Wykonawcy z udziału w Postępowaniu zakupowym, 

b. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki GK 
PGE lub wykonał ją nienależycie, albo odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym 
Postępowaniu zakupowym,  

c. Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, 
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d. Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło 
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu 
zakupowym, lub który zataił te informacje, 

e. Wykonawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu] 

5.1.2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.: 

5.1.2.1. posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania usługi, w 
szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do realizacji Zakupu, tj.: 

Dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2.1 – Wykonawca przedstawi stosowne 
rekomendacje, referencje lub inne dokumenty wskazujące, że dany Wykonawca posiada 
niezbędną wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 2 (dwóch) 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, to w tym okresie co najmniej: 

Dla części 1: 

1 (jeden) Remont, wymianę lub montaż kabiny operatora wraz z układami klimatyzacji o 
specyfikacji zbliżonej do specyfikacji zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia o wartości 
min 20 000,00 netto 

Dla części 2: 

1 (jeden) Remont podwozia spycharki wraz z układem lemiesza o specyfikacji zbliżonej do 
specyfikacji zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia o wartości min 70 000,00 netto 

Dla części 3: 

1 (jedną) Naprawę układu hamulcowego ładowarki o specyfikacji zbliżonej do specyfikacji 
zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia o wartości min 5 000,00 netto 

Dla części 4: 

1 (jedną) Naprawę układu skrętu w spycharce gąsienicowej o specyfikacji zbliżonej do 
specyfikacji zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia o wartości min 30 000,00 netto 

Dla części 5: 

1 (jeden) Remont mostu przedniego w ładowarce kołowej o specyfikacji zbliżonej do 
specyfikacji zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia o wartości min 10 000,00 

Dla części 6: 

1 (jeden) Remont silnika w ładowarce kołowej o specyfikacji zbliżonej do specyfikacji 
zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia o wartości min 30 000,00 

Wykonawca przedstawi referencje osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia, dla 
której składa ofertę. 

5.1.2.2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: 
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 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. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu                          
z postępowania – w treści Formularza ofertowego; 

Uwaga! Stosowne oświadczenie powinien złożyć również każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie 

5.2.3. Wykaz doświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.2.1. wraz z referencjami potwierdzającymi 
należyte wykonanie dostaw/usług – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający 
dopuszcza niezłożenie referencji na usługi, które realizowane były na rzecz Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest jedynie do umieszczenia takiej usługi w wykazie stanowiącym 
załącznik nr 4 do SWZ; 

5.2.4. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz Oświadczenie, 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 (jeżeli 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich) 
złożone na Załączniku nr 4 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli informacji 
zawartych w oświadczeniu Uwaga! Zamawiający informuje, iż w przypadku oceny jako 
najkorzystniejszej Oferty danego Wykonawcy, zobligowany on będzie przed wyborem jego Oferty 
do złożenia na wezwanie Zamawiającego (Wykonawca składa tylko jeśli zostanie wezwany), 
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków i opłat oraz zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem [w przypadku Konsorcjum należy złożyć 
zaświadczenia dotyczące wszystkich jego członków] – Wykonawca składa zaświadczenie w 
przypadku, jeśli zostanie do tego wezwany przez Zamawiającego 

Uwaga! Stosowne oświadczenie powinien złożyć również każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie 

5.2.5. Wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z pkt 5.1.2. SWZ oraz pozostałe zgodnie z zapisami SWZ 
– jeśli wymagane. 

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. 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną Ofertę, tj. w 
szczególności samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone 
przez niego Oferty zostaną odrzucone.  

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 – załącznik nr 2 do SWZ 

6.3.2. Dokumenty/oświadczenia/wykazy wymienione w pkt 5.2. SWZ. 

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

6.3.4. Potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt. 4.7 SWZ). 

6.3.5. Oświadczenie o akceptacji przez Wykonawcę wzoru umowy, określonego w załączniku 
nr 1 do SWZ – w treści formularza oferty. 

6.3.6. Specyfikację techniczną oferowanej ładowarki. 

6.3.7. Inne dokumenty o których mowa w SWZ. 

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

stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

6.5. Wszystkie dokumenty wymienione powyżej winny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za 

zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

6.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym 

należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

6.7. 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.  

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

6.9. 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.  

6.10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisującej ofertę. Brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

6.11. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie 

zapisanych stron. 
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6.12. 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 S.A. 

ul. Podmiejska 119A, 44-207 Rybnik 

Oferta w przetargu nieograniczonym nr 2022/PN/85 pod nazwą: 

„Remonty planowane sprzętu ciężkiego w PGE Ekoserwis S.A.” 

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. 

6.13. 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. 

6.14. Oferta złożona po terminie nie podlega badaniu i ocenie.  

6.15. Oferta Wykonawcy, która została złożona po terminie, nie podlega zwrotowi, chyba, że Komisja 
przetargowa zdecyduje o zwrocie Oferty Wykonawcy. 

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

6.17. 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 innych niż te, o których mowa w pkt. 16. 

7. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SWZ 

7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż do 27.09.2022. Odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Zamawiającego: https://pgeekoserwis.pl/ - zakładka Przetargi, tak aby wszyscy Wykonawcy mogli 
zapoznać się z ich treścią, bez podania źródła zapytania. 

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

https://pgeekoserwis.pl/
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7.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SWZ. 

7.4. Treść pytań i 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 
SWZ. Informację o modyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom 
poprzez stronę internetową Zamawiającego: https://pgeekoserwis.pl/ - zakładka Przetargi    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,  pozostałe składniki cenotwórcze 
oraz obejmować kompletny zakres przedmiotu zamówienia przy uwzględnianiu wymagań i 
warunków zawartych w SWZ, a także przy uwzględnieniu warunków umowy, stanowiącej załącznik 
nr 1 do SWZ. 

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

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

8.5. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

9.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia 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, 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. Dla dotrzymania 
terminu dostarczenia oświadczeń Zamawiający przyjmuję termin wpływu ww. oświadczenia w 
formie elektronicznej pod warunkiem, że niezwłocznie otrzyma dokument w formie pisemnej.  

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

9.3. Oferty oraz oświadczenia– pod rygorem nieważności – muszą zostać złożone w formie pisemnej w 
terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. 

9.4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pozostałych dokumentów (m.in. pytania do postępowania, 
uzupełnienia oferty, poprawienia, wyjaśnienia) w formie elektronicznej przy użyciu środków 

https://pgeekoserwis.pl/
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komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej) w formie nieedytowalnego pliku, tj. dokument 
podpisany, zeskanowany i zapisany w formacie PDF. Zamawiający dopuszcza także możliwość 
złożenia certyfikowanego podpisu kwalifikowanego na dokumentach, których dotyczy wymóg ich 
podpisania. 

9.5. Zamawiający sugeruje aby każde pismo, e-mail dotyczący niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia niepublicznego  były oznaczony nazwą oraz numerem postępowania. 

9.6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Pani Anna Długosz-Koterba – tel. +48 32 429 47 27 w godz. pracy PGE Ekoserwis S.A. 

e-mail:  anna.dlugosz-koterba@gkpge.pl; 

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 29.09.2022 g. 14.00 

10.2. O zachowaniu terminu wyznaczonego na nadsyłanie ofert decyduje data wpływu oferty do 
Registratury Zamawiającego. 

10.3. 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 za pośrednictwem poczty elektronicznej raz poprzez ogłoszenie 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

10.4. 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 z zastrzeżeniem pkt 7.3 

10.5. Po upływnie terminu składania ofert, oferty nie będą przyjmowane. 

10.6. Oferty zostaną otwarte na posiedzeniu niejawnym.  

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 60 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 29.09.2022 g.14.15 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. 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. 

12.3. Jeżeli Oferta nie będzie spełniać wymagań określonych w SWZ Wykonawca, który ją złożył, może 
zostać wykluczony z postępowania, a jego Oferta uznana za odrzuconą.  

12.4. Oferta będzie oceniana osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia według kryteriów: 
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– cena netto za realizację usługi dla danej części - waga 100% 

12.5. Sposób oceny Ofert, osobno dla każdej części: 

w kryterium cena wg wzoru:  

Pc =  [Cmin/Co] x 100 

gdzie: 

Pc  - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie (dla danej części) w kryterium cena 

Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w postępowaniu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 
(dla danej części) 

Co – cena netto rozpatrywanej oferty (dla danej części) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

 

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów, będzie Ofertą najkorzystniejszą dla danej części 
przedmiotu zamówienia. 

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

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

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

13.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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 SWZ,                            
na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu. 

14.2. W przypadku gdy w ramach dwóch lub więcej części zamówienia za najkorzystniejszą zostanie uznana 
oferta tego samego Wykonawcy dla wszystkich części zostanie podpisana jedna Umowa. 

14.3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadamia pisemnie  Wykonawcę, którego 
oferta została wybrana. 

14.4. W ostatecznej wersji umowy znajdą się zapisy ujęte w w/w umowie oraz warunki realizacji ujęte w 
SWZ oraz ewentualne zmiany poczynione w trakcie postępowania przetargowego. 

14.5. Zamawiający wyśle Wykonawcy dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy na adres 
korespondencyjny Wykonawcy. Wykonawca, po podpisaniu umowy odeśle Zamawiającemu jeden 
egzemplarz obustronnie podpisanej umowy. 

14.6. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie, iż wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy może 
zostać wezwany do złożenia aktualnego zaświadczenia potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków wystawionego przez urząd skarbowy na podstawie art. 306e par. 1 Ordynacji 
podatkowej. 

14.7. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę ww. dokumentu w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie lub gdy złożony dokument będzie nieprawidłowy pod względem formalno-prawnym, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca nie złoży prawidłowego dokumentu, zostanie 
on wykluczony z Postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru 
najkorzystniejszej Oferty spośród pozostałych Ofert albo do unieważnienia Postępowania. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, przedmiotowe zaświadczenie 
składa każdy z tych Wykonawców. 

15. DODATKOWE INFORMACJE 
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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. Zamawiający zastrzega sobie, iż wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy może zostać 
wezwany do złożenia na wezwanie Zamawiającego, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat [w przypadku Konsorcjum należy złożyć 
zaświadczenia dotyczące wszystkich jego członków]. 

15.5. Warunki płatności: płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

15.6. W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie postanowienia Procedury zakupów w PGE 
Ekoserwis oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

15.7. 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 (Ofert ostatecznych). 

16.2. Do negocjacji handlowych zaprasza się tych Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające 
odrzuceniu. 

16.3. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Wykonawca potwierdzi wynegocjowane warunki za 
pomocą elektronicznych środków komunikacji (e-mail) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

17. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. Integralną częścią niniejszej SWZ są następujące Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór Umowy 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami (US oraz ZUS) 

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu doświadczenia 

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – WZÓR UMOWY 

 

 

 

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

     

 

pieczęć Wykonawcy 

 

PGE Ekoserwis S.A. 

50-222 Wrocław, Pl. Staszica 30 

KRS: 0000879423, NIP: 897-10-06-564 

Nr rejestrowy BDO: 000000725 

Adres do korespondencji:  

PGE Ekoserwis S.A. 

44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 119A 

OFERTA  

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. SWZ, 

oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu2, a w tym: 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

e) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, a jeśli zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub 

                                                           
1 W przypadku konsorcjum należy wpisać wszystkich wykonawców oraz wskazać lidera. 
2 W przypadku gdy oferta podpisywana będzie przez pełnomocnika, jego pełnomocnictwo powinno obejmować składanie oświadczeń 
w zakresie braku podstaw do wykluczenia. 
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składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, to przed upływem składania 
Ofert dokonaliśmy płatności należnych podatków, opłat lub składek co będziemy 
w stanie wykazać Zamawiającemu, 

f) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziliśmy 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlegamy 
wykluczeniu, spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria 
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, a także nie zatailiśmy tych 
informacji, 

g) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a w przypadku pozostałych Wykonawców - 
urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, nie skazano prawomocnie za żadne z 
przestępstw wymienionych w pkt 5.1.1.2 SWZ, 

h) Wykonawca nie zawarł z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji, 

i) bezprawnie nie wpływaliśmy, nie próbowaliśmy wpływać na czynności 
Zamawiającego, nie próbowaliśmy pozyskać, a także nie pozyskaliśmy informacji 
poufnych, mogących dać Wykonawcy przewagę w Postępowaniu zakupowym, 

j) dajemy rękojmię należytego wykonania Zakupu z uwagi na brak prowadzonego 
przeciwko Wykonawcy lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowania o 
popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

k) w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 
aktywami Wykonawcy nie zarządza likwidator lub sąd, Wykonawca nie zawarł 
układu z wierzycielami, działalność gospodarcza Wykonawcy nie jest zawieszona, 
a także nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 

l) nie mamy wiedzy o aktualnym  figurowaniu na Liście Wykonawców, z którymi 
współpraca Spółek GK PGE została czasowo zawieszona, 

m) zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego niniejszym oświadczamy, że: 

- nie jesteśmy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

- naszym beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 

655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

- naszą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 
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r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 

na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

Ponadto zobowiązujemy się na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie postępowania, złożyć 

dodatkowe dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie ww. 

przepisów.  

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

„Remonty planowane sprzętu ciężkiego w PGE Ekoserwis S.A.” Nr postępowania PGE Ekoserwis 

2022/PN/85 za cenę: 

 

 

Przedmiot zamówienia Cena netto(zł) 
Podatek 
VAT (%) 

Cena brutto(zł) 

Część 1 :  

A) Remont kabin operatora wraz z 
montażem układów klimatyzacji w 
spycharkach gąsienicowych:  
TD15C nr 13 we Wrocławiu, SG15 

nr 1 we Wrocławiu , SG15 nr 1 w 

Gdyni   

B) Remont kabin operatora wraz z 
wymianą układów klimatyzacji w 
spycharkach gąsienicowych:  
TD25G nr 2 w Krakowie, TD25G 

nr 3 w Krakowie, TD25G nr 4 w 

Krakowie,TD25G nr 5 w Krakowie 

C) Wymiana układu klimatyzacji w 
spycharce gąsienicowej TD25G nr 
1 w Gdańsku 

D) Montaż układów klimatyzacji w 
spycharkach gąsienicowych: 
TD20G nr 3 w Gdańsku , TD25G nr 
2 w Gdyni  

 

………………………………. zł 

 

 

 

 

 

Słownie:  

 

 

 

 

 

  

………………………………. zł 

 

 

 

 

 

 

Słownie:  
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Część 2 : Remont kompletnego podwozia 

z układem lemiesza oraz regeneracja 

rozdzielacza hydrauliki w   

spycharce,TD20G nr 3 w Gdańsku  

 

………………………………. zł 

 

 

Słownie:  

  

………………………………. zł 

 

 

Słownie: 

 

Część 3 : Naprawa kompletnego układu 

hamulcowego w ładowarce kołowej Ł34 

nr 3 w Gdyni 

 

………………………………. zł 

 

Słownie:   

  

 

………………………………. zł 

 

Słownie: 

 

Część 4 : Naprawa układu skrętu w 

spycharce gąsienicowej TD25R nr 4 w 

Gdańsku 

 

………………………………. zł 

 

Słownie:   

   

………………………………. zł 

 

Słownie:   

 

Część 5 : Remont mostu przedniego w 

ładowarce kołowej Liebherr L528 w 

Gdańsku 

 

………………………………. zł 

 

Słownie:   

   

 

………………………………. zł 

 

Słownie:   

 

Część 6: Remont silnika w ładowarce 

kołowej HSW Ł534E we Wrocławiu 
 

………………………………. zł 

 

Słownie:   

  

 

………………………………. zł 

 

Słownie:   

 

 

Wybór naszej Oferty będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 

Jeśli tak, Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:  
…………………………………………….. - ………………………………... zł. 
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3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia (dla każdej części, na którą składamy ofertę) zostanie 

zrealizowany w terminie do 60 dni od protokolarnego przekazania urządzenia do remontu, jednak 

nie później niż do w terminie do 30 grudnia 2022 r. 

 
4. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami,  w tym 

akceptujemy treść wzoru umowy, treść wyjaśnień i modyfikacji SWZ 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 SWZ. 

5. 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 budowlane3 lub podwykonawcy będziemy 

przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych 

dokumentów. 

1. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy4 czynnym podatnikiem VAT/ jesteśmy w trakcie rejestracji jako 

płatnik podatku VAT i załączamy do oferty kopię deklaracji VAT-R5 /posiadamy nr identyfikacji 

podatkowej VAT UE6:……….  

2. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy7mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem8 

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

4. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy lub podane w ofercie dane są 

nieprawdziwe wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania Ofert. 

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

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

do użytku Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, iż akceptujemy termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. Dla części 2-6: Oświadczamy, iż udzielamy  gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia: 12 

miesięcy lub 1000 przepracowanych motogodzin - w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

Dla części 1: Oświadczamy, iż udzielamy  gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia: 12 miesięcy 

na remontowane kabiny, 24 miesiące na montowane układy klimatyzacji, bez limitu motogodzin. 

13. 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 

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

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

milionów EUR 



 

 

23 
„Remonty planowane sprzętu ciężkiego w PGE Ekoserwis S.A.” 
Postępowanie nr 2022/PN/85 

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: https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/informacja-o-przetwarzaniu-danych.html  

14. 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,  

15. 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,  

16. 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.  

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

z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr PGE Ekoserwis 2022/PN/85 

18. 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 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Remonty planowane sprzętu ciężkiego w PGE Ekoserwis S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybnik, lipiec 2022r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Przedmiotem zamówienia są „Remonty planowane sprzętu ciężkiego w PGE Ekoserwis S.A.”  

Część 1 :  

A. Remont kabin operatora wraz z montażem układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych:  
TD15C nr 13 we Wrocławiu, SG15 nr 1 we Wrocławiu , SG15 nr 1 w Gdyni   

B. Remont kabin operatora wraz z wymianą układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych:  
TD25G nr 2 w Krakowie, TD25G nr 3 w Krakowie, TD25G nr 4 w Krakowie,TD25G nr 5 w Krakowie 

C. Wymiana układu klimatyzacji w spycharce  gąsienicowej:TD25G nr 1 w Gdańsku ,  
                

D. Montaż układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych: TD20G nr 3 w Gdańsku, TD25G nr 2 w 
Gdyni  

 
Część 2 : Remont kompletnego podwozia z układem lemiesza oraz regeneracja rozdzielacza hydrauliki w     

                  spycharce,TD20G nr 3 w Gdańsku  

Część 3 : Naprawa kompletnego układu hamulcowego w ładowarce kołowej Ł34 nr 3 w Gdyni 

Część 4 : Naprawa układu skrętu w spycharce gąsienicowej TD25R nr 4 w Gdańsku 

Część 5 : Remont mostu przedniego w ładowarce kołowej Liebherr L528 w Gdańsku 

Część 6:  Remont silnika w ładowarce kołowej HSW Ł534E we Wrocławiu 

 

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. 
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Obszar pracy: 

Składowiska węgla kamiennego oraz magazyny ubocznych produktów spalania (UPS) na terenie PGE 

Ekoserwis S.A. w lokalizacjach: 

1. Kraków, ul. Ciepłownicza, 

2. Kraków, ul. Na Niwach 

3. Gdańsk ul. Wiślna  

4. Gdynia ul. Pucka 

5.  Wrocław ul. Kleczkowska  

6. Siechnice ul. Fabryczna  

 

Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

Część 1 :  

A) Remont kabin operatora wraz z montażem układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych: TD15C 
nr 13 we Wrocławiu, SG15 nr 1 we Wrocławiu , SG15 nr 1 w Gdyni   

B) Remont kabin operatora wraz z wymianą układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych: TD25G 
nr 2 w Krakowie, TD25G nr 3 w Krakowie, TD25G nr 4 w Krakowie,TD25G nr 5 w Krakowie 

C) Wymiana układu klimatyzacji w spycharce gąsienicowej : TD25G nr 1 w Gdańsku 
D) Montaż układów klimatyzacji w spycharkach gąsienicowych: TD20G nr 3 w Gdańsku , TD25G nr 2 w 

Gdyni  
 

Miejsce wykonania prac: 

Dla litery A : Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony 
przez Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE 
Ekoserwis S.A., ul. Kleczkowska 52  (teren Portu Miejskiego - Elektrociepłowni Kogeneracja SA),  
 50-220 Wrocław   

 Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&

MP_module=main 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&

MP_module=main 

Dla litery B: Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony 

przez Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE 

Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie ul. Ciepłownicza 1 , 31-587 Kraków   

Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&MP_module=main
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https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000000&

MP_module=main 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000001&

MP_module=main 

Dla litery C, D: Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony 
przez Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE 
Ekoserwis S.A  (teren Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże - PGE EC SA),  
ul. Wiślna 6,  

 80-555 Gdańsk 

Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&

MP_module=main 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&

MP_module=main 

 
Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje: 
 
Transport spycharki lub jej elementów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy 

 

Dla części 1:  

Remont kabiny operatora, obejmujący :  

1. Poszycie kabiny,  
2. Uszczelnienia, 
3. Przełożenie szyb,  
4. Nowy fotel operatora z pasami bezpieczeństwa,   
5. Tapicerka, 
6. Wygłuszenie kabiny, 
7. Komplet podkładek, śrub,  
8. Komplet poduszek, 
9. Zamki i klamki, 
10. Malowanie (kompletna powłoka lakiernicza) 
11. Komplet cięgien sterujących pługiem,  
12. Tulejki, śruby, podkładki i nakrętki,  
13. Koszty dojazdu i powrotu,  
14. Robocizna. 
15. Transport maszyny  

 

Montaż / wymiana układu klimatyzacji, obejmujący: 

1. Montaż / wymiana kompletnego modułu dachowego / klimatyzatora dachowego zasilanego elektrycznie     

2. Przystosowanie układu elektrycznego do zasilania układu klimatyzacji (instalacja oraz alternator) 

3. Dostosowanie dachu i  podsufitki kabiny  

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100000001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
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4 Śruby i nakrętki  

5. Wydajność dostosowana do kubatury kabiny operatora 

6. Panel sterowania w zasięgu ręki operatora  

7. Dobór jednostki z dostępem do części zamiennych i serwisu  

 

Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 

szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym 

Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania 

Prac. Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność 

wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe 

wyliczenia czynności i Prac), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca 

powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i 

administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt 

gąsienic podczas ich demontażu celem przełożenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania 

wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania 

Prac.  

 

Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 

podczas realizacji zlecenia. 

 

 

Część 2: Remont kompletnego podwozia z układem lemiesza oraz regeneracja rozdzielacza  

                hydrauliki w spycharce gąsienicowej TD20G nr 3 w Gdańsku  

Miejsce wykonania prac: 

Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony przez 
Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE Ekoserwis 
S.A  (teren Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże - PGE EC SA),  
ul. Wiślna 6,  

 80-555 Gdańsk 

Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&

MP_module=main 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&

MP_module=main 

 
Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje: 
 

1.Transport spycharki lub jej elementów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
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Remont obejmujący: 

 

2.Wymiana łańcuchów trakcyjnych wraz z nowymi łącznikami i śrubami:  

  - Łańcuch trakcyjny  

 - Łączniki spinające łańcuchów  

 - Śruby do łączników spinających  

2.1.Przełożenie obecnie używanych płyt gąsienicy do nowego łańcucha 

    - Śruby płyt łańcucha trakcyjnego x komplet. 

    - Nakrętki łańcucha trakcyjnego x komplet. 

2.2 Wymiana kół łańcuchowych  

      - Koło łańcuchowe  

      - Śruby koła łańcuchowego  komplet. 

2.3 Naprawa lub wymiana rolek podtrzymujących. 

2.4 Naprawa lub wymiana rolek jezdnych. 

2.5 Naprawa osłon łańcucha 

2.6 Naprawa lub wymiana siłowników napinających 

2.7Wymiana kół napinających  

2.8  Wymiana łożysk wahliwych ram trakcyjnych 

2.9 Uruchomienie. 

 2.10 Malowanie wymienionych elementów.  

Remont zespołu lemiesza obejmujący następujące elementy 

1. Regeneracja z wyminą okładzin pługa wraz kompletem ostrzy.  
2. Siłownik przechyłu  
3. Siłowniki podnoszenia pługa  
4. Przewody hydrauliczne do siłowników (komplet) 
5. Regeneracja belki pługa pod względem wszystkich otworów i łożysk technologicznych.  
6. Regeneracja czopów belek lemiesza.  
7. Rozpórka pozioma  
8. Rozpórka pionowa  
9. Jarzma siłowników + tuleje  
10. Płytki zasilające siłowniki przechyłu  
11. Regeneracja główek siłownika przechyłu  
12. Tuleje mocujące siłowniki unoszenia  
13. Łożysko wahliwe siłownika unoszenia wraz ze sworzniem   
14. Malowanie wymienionych elementów.  

15. Koszty dojazdu grupy remontowej do Zamawiającego 

16. Robocizna. 
 

Regeneracja rozdzielacza hydrauliki obejmująca:  

1.Wymina kompletu uszczelnień  
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2.wymiana suwaków 

3.Lakierowanie powłok zewnętrznych  

4.Sprawdzenia sprężyn  

5. Wymiana sprężyn  

6. Przeprowadzenie prób szczelności   

 

Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 

szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym 

Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania 

Prac. Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania 

ujawni się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia 

czynności i Prac), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był 

przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak 

również wiedzy technicznej i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt gąsienic podczas ich demontażu 

celem przełożenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń 

administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  

Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 
podczas realizacji zlecenia. 
 

7. Uruchomienie, 

8.  Komisyjny odbiór. 

9.  Wymagania dodatkowe: 

a- dokumentacja zdjęciowa na etapie demontażu, rozłożenia, złożenia montażu poszczególnych 

elementów  

      w maszynie, 

b- możliwość wizytacji warsztatu Wykonawcy na każdym etapie realizacji w celu kontroli realizacji  

     przedmiotu umowy. 

 
 

Część 3 : Naprawa kompletnego układu hamulcowego w ładowarce kołowej Ł34 nr 3 w Gdańsku 

Miejsce wykonania prac: 

Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony przez 
Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE Ekoserwis 
S.A  (teren Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże - PGE EC SA),  
ul. Wiślna 6,  

 80-555 Gdańsk 

Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&

MP_module=main 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main


 

 

31 
„Remonty planowane sprzętu ciężkiego w PGE Ekoserwis S.A.” 
Postępowanie nr 2022/PN/85 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&

MP_module=main 

Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje: 

Naprawa układu hamulcowego: 

1. Wymiana 6 głowic hamulcowych  
2. Wymiana 4 tarcz Hamulcowych  
3. Wymiana 2 serw hamulcowych  
4. Wymiana 2 pomp hamulcowych  
5. Przegląd przewodów hamulcowych  
6. Przegląd instalacji pneumatycznej 
7. Robocizna  
8. Koszty dojazdu grupy remontowej do Zamawiającego 

9. Transport maszyny na warsztat wykonawcy i z powrotem   

 

 Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 

szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym 

Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania 

Prac. Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania 

ujawni się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia 

czynności i Prac), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był 

przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak 

również wiedzy technicznej i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt gąsienic podczas ich demontażu 

celem przełożenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń 

administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  

Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 

podczas realizacji zlecenia. 

10.  Uruchomienie, 

11.  Komisyjny odbiór. 

12.  Wymagania dodatkowe: 

- dokumentacja zdjęciowa na etapie demontażu, rozłożenia, złożenia montażu poszczególnych 

elementów w maszynie, 

- możliwość wizytacji warsztatu Wykonawcy na każdym etapie realizacji w celu kontroli realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

 

Część 4 : Naprawa układu skrętu w spycharce gąsienicowej TD25R nr 4 w Gdańsku 

Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje: 

Miejsce wykonania prac: 

Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony przez 
Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE Ekoserwis 
S.A  (teren Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże - PGE EC SA),  

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
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ul. Wiślna 6,  

 80-555 Gdańsk 

Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&

MP_module=main 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&

MP_module=main 

1.Transport spycharki lub jej elementów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 
2.Remont obejmujący wymianę:  
- Pierścieni ustalający  
- Pierścieni uszczelniających  
- Pierścienie osadzające      
- Bieżni łożysk  
- Łożysk 
- Koszy łożyska     
- Podkładek  dystansowych    
- Podkładek utwardzających    
- Podkładek regulujących   
- Śrub i nakrętek       
- Wałek atakujący  
- Tuleje dystansowe    
- Zespół tarcz stalowych hamulca     
- Tarcze cierna    
- Tarcza stalowa  
- Piasta koła tarczowego  
- Kołek gumowy  
- Obudowa wałka atakującego 
- Przewody gumowo metalowe giętkie  
- Kolanka i łączniki  
- Oringi 
- Nakrętki regulujące  
- Koła zębate  
- Wieniec zębaty  
- Korpus  
- Linia smarowania  
 
 
Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 
szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym 
Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania 
Prac. Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia 
czynności i Prac), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był 
przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak 
również wiedzy technicznej i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt gąsienic podczas ich demontażu 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
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celem przełożenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń 
administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  
Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 
podczas realizacji zlecenia. 
 

 

Część 5 : Remont mostu przedniego w ładowarce kołowej Liebherr L528 w Gdańsku 

Miejsce wykonania prac: 

Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony przez 
Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE Ekoserwis 
S.A  (teren Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże - PGE EC SA),  
ul. Wiślna 6,  

 80-555 Gdańsk 

Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&

MP_module=main 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&

MP_module=main 

Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje: 
1Transport ładowarki  lub jej elementów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy 
 
- Remont obejmujący wymianę  
- Pary kół stożkowego i tarczowego      
- Łożyska wałeczkowo – stożkowego     
- Łożyska wałeczkowo – stożkowego    
- Pierścienia uszczelniającego      
- Koła stożkowo- kompensacyjnego      
- Bolca kompensacyjnego        
- Łożyska wałeczkowo – kompensacyjnego     
- Koła wałka kompensacyjnego      
- Podkładek        
- Podkładek        
- Malowanie wymienionych elementów. 
- Transport maszyny w obie strony  
- Koszty ewentualnego dojazdu grupy remontowej do Zamawiającego 
- Robocizna. 
 
Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 
szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym 
Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania 
Prac. Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia 
czynności i Prac), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był 
przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100030001&MP_module=main
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również wiedzy technicznej i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt gąsienic podczas ich demontażu 
celem przełożenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń 
administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  
Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 
podczas realizacji zlecenia. 
 
 

 

 
Część 6: Remont silnika w ładowarce kołowej HSW Ł534E we Wrocławiu 
Miejsce wykonania prac: 

Miejscem realizacji prac jest warsztat Wykonawcy z uwzględnieniem transportu w obie strony przez 

Wykonawcę remontu spycharki, tj. z i do Zakładu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie PGE 

Ekoserwis S.A., ul. Kleczkowska 52  (teren Portu Miejskiego - Elektrociepłowni Kogeneracja SA),  

 50-220 Wrocław   

 Wymagania dotyczące BHP na w/w terenie znajdują się na stronie internetowej : 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&

MP_module=main 

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&

MP_module=main 

 
Transport ładowarki lub jej elementów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy 
Szczegółowy zakres prac obejmuje: 
 
1. Demontaż silnika z maszyny  
2. Demontaż silnika na stanowisku 
3. Wymiana na nowe: 
Tuleja silnika      
Podkładka tulei      
Tłok silnika      
Zestaw pierścieni tłoka      
Sworzeń tłokowy      
Zabezpieczenie        
Tuleja korbowodu      
Półpanewki główne      
Półpanewki korbowe      
Półpierścień oporowy wału górny i dolny    
Zaślepka kanału olejowego     
Grzybek zaw. ciś. oleju     
Sprężyna zaworu ciś.      
Odrzutnik oleju       
Rurka nadmuchu Wtrysku     
Uszczelki . gumowe  wtrysków     
Podkładki  miedziana wtrysków     

https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020000&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&MP_module=main
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=00090000000100020002&MP_module=main
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Nakrętki  klawiatury      
Nakrętki  śruby kol. wyd.     
Obsada wtrysku STD      
Końcówka wtrysku      
Uszczelki  korka wlewu      
Podkładki  zabezpieczające koło     
Podstawa pompy paliwa      
Uszczelka gumowa pompy     
Wieniec rozrusznika      
Podkładki zabezpieczające wieniec    
Termostat       
Blaszki sprzęgła       
Podkładka  zabezpieczająca koło pasowe   
Podkładka zabezpieczająco- regulująca    
Sitko odpowietrznik  silnika    
Rura chłodzenia holejka     
Tulejka koła pośredniego .    
Ślizg tulejki koła pośredniego     
Śruby ust. Płytę rozrządu      
Blaszki do regulacji wałka      
Uszczelki filcowe wału tył      
Podkładki zabezpieczające wałek rozrządu  
Łożysko rolki napinacza      
Prowadnica zaworowa      
Oring chłodzenia oleju      
Zawieszenie na filtry      
Zawieszenia przełącza na pompę wtryskową  
Pasek klinowy       
Filtr oleju + uszczelka      
Filtr paliwa pap. + uszczelka     
Filtr paliwa filc + uszczelka     
Pakiet uszczelnień silnika      
Tulejka + oring na blok      
Nasadki zaworów      
Uszczelka      
Odpowietrznik zewnętrzny silnika     
Łożysko nap. pompy wtryskowej     
Zimeringi       
 
4. Regeneracja:  
• Głowic  
• Korbowodów  
• Pompy wtryskowej  
• Alternatora  
• Rozrusznika  
 
5. Montaż na stanowisku  
6. Montaż do maszyny  
7. Zalanie nowymi płynami  



 

 

36 
„Remonty planowane sprzętu ciężkiego w PGE Ekoserwis S.A.” 
Postępowanie nr 2022/PN/85 

8. Przeprowadzenie prób  
9. Transport maszyny w obie strony   
10.Robocizna  
 
 Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 
szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym 
Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania 
Prac. Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia 
czynności i Prac), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był 
przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak 
również wiedzy technicznej i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia płyt gąsienic podczas ich demontażu 
celem przełożenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń 
administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  
Możliwość wizyty na warsztacie Wykonawcy jeśli prace będą wykonywane u niego w dowolnym momencie 
podczas realizacji zlecenia. 
 

11. Uruchomienie. 
12. Komisyjny odbiór. 
13. Wymagania dodatkowe: 

a) dokumentacja zdjęciowa na etapie demontażu, rozłożenia, złożenia i montażu poszczególnych 
elementów w maszynie, 
b) możliwość wizytacji warsztatu Wykonawcy na każdym etapie realizacji w celu kontroli realizacji 
przedmiotu umowy. 

 

 

Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie w 

szczegółowym zakresie dostaw i prac, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia –w tym 

Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania 

Prac. Postanowienie niniejszego ma zastosowanie w szczególności do Prac, których konieczność wykonania 

ujawni się w trakcie wykonywania Zlecenia (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia 

czynności i Prac), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był 

przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak 

również wiedzy technicznej i doświadczenia, np. ryzyko uszkodzenia osprzętu podczas jego demontażu 

celem przełożenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń 

administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac.  

 
 

1. Gwarancja, serwis i inne wymagania 

1.1. Dla części 2-6: Oświadczamy, iż udzielamy  gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia: 12 

miesięcy lub 1000 przepracowanych motogodzin - w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

Dla części 1: Oświadczamy, iż udzielamy  gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia: 12 miesięcy 

na remontowane kabiny, 24 miesiące na montowane układy klimatyzacji, bez limitu motogodzin. 
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1.2. Koszty serwisu gwarancyjnego muszą zostać skalkulowane w cenie remontu  i powinny obejmować 

przeglądy , 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 remontu  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.. 

1.3. Warunki gwarancji nie mogą zawierać wyłączeń (paski klinowe,  przewody hydrauliczne itp.),  

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

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

piktogramów, 

 

2. Dokumentacja wykonanych prac  

2.1. Instrukcja eksploatacji spycharki, 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. 

2.2. 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. Termin realizacji  

4. Zamawiający wymaga wykonania dostawy w terminie:   

a) do 60 dni od protokolarnego przekazania urządzenia do remontu, jednak nie później niż do w 
terminie do 30 grudnia 2022 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, 

5.5. Dokumentem dostawy będzie protokół odbioru remontu silnika j. 

 

6. Współdziałanie Stron 

 

Do koordynacji prac stanowiących przedmiot zamówienia wyznaczeni zostali ze strony Zamawiającego: 

Dla części 1 – 6: Jacek Wojtyłło, kom. 691 200 542, e-mail: Jacek.Wojtyllo@gkpge.pl 

 

mailto:Jacek.Wojtyllo@gkpge.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ – OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI (US ORAZ ZUS) 

 
 
 
              ( pieczęć firmowa Wykonawcy) 

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

Dane oferenta 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

dot. informacji o niezaleganiu z opłatami w zakresie US oraz ZUS  

 

Oświadczam/-y*, że nie zalegam/y* z opłacaniem podatków / uzyskaliśmy przewidziane prawem 

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

decyzji właściwego organu. 

Oświadczam/-y*, że nie zalegam/y* z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne / 

uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ – WZÓR WYKAZU DOŚWIADCZENIA 

     

 

 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG/DOSTAW/UMÓW/ZAMÓWIEŃ /PRAC 

W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT Z PODANIEM  

WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT ICH WYKONANIA I ODBIORCÓW 

DLA CZĘŚCI . . . . . . . . . 

 

 

 

Lp. 

 

Przedmiot zamówienia, w tym 
zakres realizowanych 

usług/dostaw/robót budowlanych 

 

 

Wartość netto 

zrealizowanych 

usług/dostaw/rob

ót budowlanych 

Termin  realizacji 

od… do… 

 

 

Nazwa Odbiorcy 

(wraz z adresem i nr 
telefonu) 

Dok. potwierdzający 

należyte wykonanie 

prac 

1.       

2.       

3.       

UWAGA: Należy dostosować ilość wierszy do ilości wykazywanych zadań 

Do niniejszego wykazu dołączam referencje potwierdzające, że ww. dostawy/usługi/umowy/zamówienia/prace  
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / 

pieczątki 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WOBEC OSÓB, KTÓRE PODAŁY 

SWOJE DANE BEZPOŚREDNIO (OSOBY PODPISUJĄCE UMOWĘ JAKO PEŁNOMOCNICY, OSOBY FIZYCZNE 

PODPISUJĄCE UMOWĘ JAKO JEJ STRONA) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administrator danych 
osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą przy we Wrocławiu (50-

222), Plac Staszica 30 

II. Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 
Danych 

W sprawie ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się ze Specjalistą ds. ochrony danych 

osobowych na adres email: rodo.pgeekoserwis@gkpge.pl bądź pisemnie na adres naszej siedziby 

wskazany powyżej.  

III. Cele i podstawy 

przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub 

podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym realizacji żądań organów 

ścigania i na potrzeby postępowań sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

3. w celu prowadzenia dokumentacji, realizacji wewnętrznych procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących 

w spółce i GK PGE będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z 

zarządzaniem przedsiębiorstwem (art.6 ust.1 lit. f RODO); 

4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE S.A. w tym 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu PGE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

IV. Okres przechowywania 

danych 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich 

przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa 

nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat, licząc od pierwszego dnia 

roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub od zakończenia umowy/ współpracy, 

w ramach której pozyskane zostały Pani/Pana dane osobowe. 

V. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: 

a. podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub 

usługi; 

b. instytucjom określonym przez przepisy prawa  

c. naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym). 

VI. Przekazywanie danych 

osobowych poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(EOG). 

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla 

usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź 

zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie 

Pani/Pana danych poza EOG. 

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z 

decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami 

EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie 

stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w 

celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez 

Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. 
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 Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych/ 

Specjalisty ds. ochrony danych osobowych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana 

danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. 

W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym 

zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. Jednocześnie informujemy, 

że Pani/Pana dane mogą być przetwarzane poza terytorium EOG przez odbiorców, którym te dane zostaną 

przekazane na podstawie przepisów prawa.  

 

 

VII. Prawa osób, których dane 

dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

d. przenoszenia danych; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VIII. Prawo do wniesienia 

sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora wskazanym powyżej. Administrator 

zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, istniejące ważne, prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne 

do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ewentualny sprzeciw prosimy kierować na skrzynkę 
rodo.pgeekoserwis@gkpge.pl  lub na adres siedziby administratora danych wskazany w pkt. I powyżej. 

IX. Informacja o 

dobrowolności podania 

danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania. 

X. Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji i 

profilowanie 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 

 

mailto:rodo.pgeekoserwis@gkpge.pl

