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Rybnik, 20.05.2022

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP ŁADOWARKI KOŁOWEJ NA
POTRZEBY ZAKŁADU ZOWER.
I.

Informacje ogólne dla Zainteresowanego ubiegającego się o udzielenie zamówienia

1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
postępowania podstawowego z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie,
zaś w zakresie w nim nieregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. , zwanej dalej „Procedurą” ( oba dokumenty dostępne na
stronie https://www.gkpge.pl/bip/przetargi ) , z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla
Partnerów
Biznesowych
Spółek
GK
PGE
,
dostępnego
na
stronie
https://www.gkpge.pl/compliance.
2. 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. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamienienie oświadczenie takie
powinni złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty
udostępniające zasoby na zasadach wskazanych w art. 118 ustawy Pzp na które przypada
ponad 10% wartości zamówienia. 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 szczególności rejestrów publicznych, o których mowa w art. 127 ustawy Pzp. 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.
3. Zamawiający
„ZOWER” sp. z o.o.
ul. Podmiejska 75
44– 207 Rybnik
4. Przedmiot zamówienia
A) Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej o parametrach określonych w pkt. I ppkt. 6
niniejszego Regulaminu wraz z pakietem serwisów gwarancyjnych.
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B) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 2 – Specyfikacja
techniczna.
5. Termin realizacji zamówienia, okres gwarancji
A) Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w terminie do 30.09.2022. Za termin
realizacji uznaje się datę dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy
określonego w pkt. I ppkt. 5 Regulaminu.
B) Wymagany okres gwarancji ładowarki wynosi co najmniej 24 miesiące / 6 000 godzin od
daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
C) Czas reakcji serwisu max. 48 godzin w dni robocze.
6. Miejsce dostawy
Dostawa do Zakład Odzysku Węgla ul. Furgoła 159 Czerwionka-Leszczyny
7. Ilość, cena
A) Zainteresowany złoży ofertę cenową zawierającą wszystkie koszty związane z zakupem,
dostawą, gwarancją przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na bazie DAT (INCOTERMS
2010) loco Zakład ZOWER Czerwionka – Leszczyny, ul. Furgoła 159
B) Cena ofertowa może być wyrażona w PLN lub w walucie obcej. W przypadku oferty
złożonej w walucie obcej zostanie zastosowany przelicznik na PLN według średniego kursu
NBP z ostatniego dnia składania ofert wskazanego w punkcie VIII niniejszego regulaminu.
6. Parametry przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga następujących parametrów przedmiotu zamówienia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

waga maszyny min. 23 000 kg,
moc silnika min. 200 kW,
norma emisji spalin min. Euro 5, spalanie max. 15 l/mth,
pojemność łyżki min. 4,5 m³,
pompa hydrauliczna wielotłoczkowa,
fabryczny system monitoringu pracy maszyny z poglądem on-line i lokalizacją GPS,
waga technologiczna – bez legalizacji
opony klasy premium 26,5 R25 L3,
wysokość podnoszenia liczona od sworznia do przegubu łyżki min. 4 300 mm,
kabina z zabezpieczeniem ROPS/FOPS,
klimatyzacja,
wsteczny bieg wentylatora,
poziomowanie łyżki,
pływająca łyżka,
centralne, automatyczne smarowanie
serwisy gwarancyjne według DTR min. przez 24 miesiące / 6 000 motogodzin

Szczegółowe parametry określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
II.

Warunki udziału w postepowaniu
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Zainteresowani, którzy spełniają łącznie
poniższe warunki:
A) Podmiot gospodarczy profesjonalnie zajmujący się działalnością handlową (np. spółka
prawa handlowego / osoba fizyczna prowadząca działalność/ spółka cywilna) dysponującą
odpowiednim doświadczeniem i potencjałem do świadczenia usługi, tzn. Zainteresowani,
którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali dostawy
pojazdów będących przedmiotem zamówienia lub rodzajowo podobnych o wartości nie
mniejszej niż 5 000 000 zł;
B) Dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
C) Nie zalega z uiszczaniem podatków do Urzędu skarbowego oraz składek w ZUS.
D) Nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.
E) Zainteresowany złoży ofertę, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji
Zainteresowanego, w której zostaną zawarte następujące informacje:
- dokładnie określony przedmiot oferty (specyfikacja) zgodnie z warunkami zamówienia
dotyczącego dostawy towaru opisanego w niniejszym Regulaminie;
- proponowaną cenę sprzedaży przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do
niniejszego Regulaminu;
- termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert – od 03.06.2022r.

III.

Fakturowanie
Zapłata za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT
zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.

IV.

Warunki płatności
Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana przez wskazany przez Zamawiającego
podmiot finansujący tj. bank / firmę leasingową.

V.

Wadium
1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

VI.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, dopuszcza składanie ofert
wariantowych.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Zainteresowany winien dostarczyć w celu
potwierdzenia spełniania warunków
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów
A) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu, zawierający m.in. :
- dane wykonawcy
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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- oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ i przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień
- wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia
- cenę ofertową
B) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
C) Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Zainteresowany nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
D) Aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzające, że Zainteresowany nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
E) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykaz zrealizowanych dostaw w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości nie mniejszej niż 5 000
000 zł, potwierdzonych referencjami.
2. Wszystkie przedkładane przez Zainteresowanych dokumenty powinny być potwierdzone za
zgodność z oryginałem.
VIII.

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę, o której mowa w pkt. I ppkt 3 niniejszego Regulaminu wraz z oświadczeniami i
dokumentami wskazanymi w pkt VII niniejszego Regulaminu, należy złożyć w zamkniętym
opakowaniu w siedzibie ZOWER sp. z o.o., ul. Podmiejska 75 w Rybniku, do dnia 03.06.2022r,
do godziny 14.00

IX. Procedura wyboru ofert
1. Ocena ofert pod względem formalno-prawnym:
- sprawdzenie kompletności złożonej dokumentacji, o której mowa w pkt II niniejszego
Regulaminu SIWZ
- sprawdzenie, czy dokumentacja o której mowa w pkt II niniejszego Regulaminu, wystawiona
została przez uprawnione do tego podmioty, czy wystawiona została w odpowiednim terminie,
- sprawdzenie, czy złożone oferty zawierają wszystkie wymagane elementy, m.in. dokładne
określenie przedmiotu zamówienia, zgodne z warunkami zamówienia, opisanymi w niniejszym
Regulaminie SIWZ
- sprawdzenie, czy dokumentacja, o której mowa w pkt II niniejszego Regulaminu oraz oferty
zostały podpisane przez uprawnione do tego osoby,
- sprawdzenie, czy oferty zostały złożone w terminie wskazanym w pkt. XI niniejszego
Regulaminu SIWZ
2. Ocena ofert spełniających kryteria formalno-prawne
- ocena ofert pod względem merytorycznym;
oraz
- ocena ceny zaproponowanej przez podmioty uczestniczące w postepowaniu
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3. Kryterium wyboru - 100 % cena (wartość ładowarki + całkowity koszt serwisów)
4. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia negocjacji i uzgodnień ostatecznych
warunków zamówienia z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
X.

Rozstrzygnięcie do 14.06.2022r.

1. Otwarcie kopert odbędzie się w sposób niejawny , przy udziale powołanej do wykonania tej
czynności komisji.
2. Zainteresowany, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zostanie
powiadomiony drogą mailową w terminie 7 dni od zakończenia postępowania.
5. Zamawiający i Zainteresowany, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, zawrą
umowę w przedmiocie określonym w pkt I niniejszego Regulaminu. Umowa zostanie zawarta
w terminie do 30.09.2022r.

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Zainteresowanymi oraz wskazanie osób
uprawionych odnośnie warunków postępowania.
1. Wszelkiego rodzaju wnioski, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Zainteresowani
przekazują w formie pisemnej (e-mailem lub faxem).
2. Zamawiający rezerwuje sobie prawo anulowania postępowania bez podania przyczyny,
o czym powiadomi on każdego z Zainteresowanych na danym etapie postepowania w terminie
7 dni od daty anulowania postępowania.
3. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji w formie elektronicznej email: lub za
pomocą faxu (32) 433-07-24
4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawniona do porozumiewania się z Zainteresowanymi jest:
Grzegorz Nowakowski tel. 511-020-924
Krzysztof Widz tel. 517-933-142
XII. Pozostałe postanowienia
1. Postępowanie objęte niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Podmiot biorący udział w postępowaniu ponosi i pokrywa we własnym zakresie koszty
przygotowania oferty i udziału w tym postępowaniu.
4. Koszty wynikające z zawarcia umowy w przedmiocie określonym w pkt I niniejszego
Regulaminu w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi i pokrywa
Wykonawca.
5. Tekst Regulaminu dostępny jest również bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej www.zower.pl.
XIII. Oświadczenia
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla
Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz Dobrych praktyk zakupowych. W przypadku wyboru
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naszej oferty ostatecznej, zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
Oświadczmy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi przestrzegali
postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
XIV.

Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Charakterystyka techniczna urządzenia
Sporządził :
Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz
Nowakowski
Date / Data:
2022-05-20
09:13

Zatwierdził :
podpisany
KRZYSZTOF Elektronicznie
przez KRZYSZTOF KAMIŃSKI
Data: 2022.05.20 12:09:09
KAMIŃSKI +02'00'

Krzysztof
Widz

Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Widz
Data: 2022.05.20 12:25:14 +02'00'

