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Zamawiający: Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej

42-160 Krzepice, ul. Targowa 19 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa i zakup używanej koparko ładowarki”

Postępowanie   prowadzone  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  „Prawo Zamówień
Publicznych”  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.   poz.  2164)  zwanej  dalej  „ustawą”  w  trybie
przetargu nieograniczonego.

                             

ZATWIERDZONO:
Dyrektor Zakładu 

    

marzec 2016r.



2 | S t r o n a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r.  poz. 2164),zwaną dalej „ustawą” oraz przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy 

1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest:  Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej 
Adres: ul. Targowa 19, 42-160 Krzepice
Telefon: (034) 317 51 02 fax: (034) 317 61 06
e-mail: zdkim@poczta.onet.pl

NIP: 574-000-77-92 REGON – 150032736

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  z  uwzględnieniem  zasad  określonych  ustawą  Prawo  zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r.  poz. 2164)  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust .8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejszy  dokument  oznaczone  jest  znakiem:  1/2016.
Wykonawcy  we  wszelkich  kontaktach  z  Zamawiającym  powinni  powoływać  się  na  ten
znak.
Ilekroć  w niniejszym  dokumencie  zastosowane  jest  pojęcie  "SIWZ",  odnosi  się  ono do
niniejszego dokumentu.

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Krzepicach  używanej koparko – ładowarki  nie starszej niż 2010r. i o przebiegu nie więcej niż 3500 
MTG. 

 Koparka powinna posiadać następujące parametry: 

a)   Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki
 używana  koparko-ładowarka  kołowa  –  nie  starsza  niż  rok  produkcji  2010,  spełniająca

wymagania  pojazdu  dopuszczonego  do  poruszania  się  po  drogach  publicznych  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;

 silnik wysokoprężny min. czterocylindrowy o mocy znamionowej od 85 do 100 KM;
 napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś;
 koła przednie min. 18 cali
 koła tylne min 26 cali;
 opony bez  widocznych  uszkodzeń mechanicznych  nadające  się  do  poruszenia  po  drogach

publicznych
 skrzynia biegów maszyny – automatyczna lub półautomatyczna, min cztery biegi w przód,

cztery w tył;
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 dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny;
 stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie;
 kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym

fotelem operatora;
 silnik, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta;
 blokada tylnego mechanizmu różnicowego
 - certyfikat CE;

b)  Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:
 koparko-ładowarka musi  posiadać system z równoległymi  siłownikami  przechylania  łyżki,

zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej
 łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna,
 widły do palet
 pojemność łyżki ładowarki min.1,0m3 , wyposażona w lemiesz ochronny;
 wysokość załadunku min. 3,0m;
 sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwigni ręcznej;

c) Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:
 musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;
 łyżka koparkowa o szerokości min. 550mm i pojemności min. 0,15m3;
 łyżka skarpowa o szerokości od 1400 mm do 1800 mm;
 ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);
 głębokość kopania min.5.0m;
 kopanie na poziomie gruntu – zasięg od osi obrotu ramienia 6,00m;
 szybkozłącze koparkowe mechaniczne;
 sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni ręcznych;

d) Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:
 oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej;
 gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 6 miesięcy;
 oferent musi dostarczyć aktualny certyfikat „CE” na oferowaną koparko-ładowarkę. Podjęcie

naprawy koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia w miejscu
postoju maszyny,  a zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od daty jej rozpoczęcia, poza
sytuacjami  wymiany  silnika,  skrzyni  biegów,  kabiny  bądź  konieczność  rozpołowienia
maszyny

 oferowana koparko-ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z
gaśnicy,  trójkąta  ostrzegawczego  oraz  instrukcji  obsługi  operatora  w  języku  polskim  i
katalogu części zamiennych;

2) Oferent w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w 
zakresie bieżącej obsługi koparko-ładowarki dla pracowników wytypowanych przez 
Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego, podczas 
uruchomienia maszyny i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację 
maszyny. 

3) Całkowity koszt dostawy koparki do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

4) Koparka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z 
produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia 
wymagań niniejszego postępowania. 
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5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin i sprawdzenia stanu technicznego pojazdu
oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem umowy. 

6) W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego oraz stwierdzenia, że faktyczne 
parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w 
SIWZ oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia. 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Oznaczenie wg CPV: 43.26.00.00-3 Koparki, czerpaki, ładowarki, i maszyny górnicze.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie – 7 dni od dnia
podpisania umowy. 

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1).Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku  –  złożenie
oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)

2).Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym
okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia,
na wartość nie niższą niż 120 000 tysięcy zł brutto każda dostawa.

3).Dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia.

Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku –  złożenie
oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)

4).Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku –  złożenie
oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)
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Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia
–  nie  spełnia”  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach  i  oświadczeniach
przedłożonych przez Wykonawcę.

6.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY.

a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu (zał. Nr 2) , należy przedłożyć: 

 Wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywa-
nych) dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i do-
świadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie 
dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przed-
miot zamówienia według wzoru, stanowiącego zał. Nr 5 do SIWZ oraz dokumenty 
potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna do-
stawę koparko-ładowarki o wartości co najmniej 120.000,00 zł brutto każda. 

       b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1  ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. Nr 3);

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu  o  art.  24 ust.  1  pkt  2  ustawy,  wystawiony nie  wcześniej  niż  6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

    c) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 Oświadczenie  wykonawcy,  że  nie  należy  do  grupy  kapitałowej  lub
należy  wraz  z  listą  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów - ( zał. Nr 4). 

     d)  Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zmawiający żąda:

-   opisu i fotografii oferowanej koparko-ładowarki,

-   zaświadczenia  niezależnego  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości
potwierdzającego,  że  dostarczone  produkty  odpowiadają  określonym  normom  lub
specyfikacjom technicznym.

W przypadku załączenia  do oferty innych dokumentów niż  wymagane  przez Zamawiającego (np.
materiałów reklamowych informacyjnych)  zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z
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ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego

7.DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8.INNE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

1) Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy (zał. Nr 1) do SIWZ. 

2) zaaprobowany wzór umowy – (zał. Nr 6) do SIWZ;

3) wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku reprezentowania
Wykonawcy przez osoby trzecie;

4) pełnomocnictwa  dla  osoby  składającej  ofertę  w  przypadku  działania  Wykonawcy  przez
pełnomocnika;

9.INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1.Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania
związane z prowadzonym postępowaniem. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie
przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później, niż do końca dnia, w
którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert. Zamawiający  niezwłocznie
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
jednocześnie  przekazując  treść  wyjaśnień  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia,  oraz umieszcza na stronie internetowej, bez
ujawniania źródła zapytania. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie
terminu  na  składanie  pytań,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  bez
rozpoznania. 

2.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  ma  prawo  zmiany  treści  Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem
terminu  do  składania  ofert.  W przypadku  wprowadzenia  takiej  zmiany,  informacja  o tym
zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego  –  www.bip.krzepice.pl  oraz
niezwłocznie  przekazana  wszystkim  Wykonawcom,  którzy  zarejestrowali  się  u
Zamawiającego (faks /34/ 317 61 06).  Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu
umożliwienia  Wykonawcom  uwzględnienia  w  przygotowywanych  ofertach  otrzymanych
wyjaśnień i zmian SIWZ w sytuacji, gdy niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian.  W takim przypadku wszelkie  prawa i  zobowiązania Zamawiającego i  Wykonawcy
dotyczące wcześniej  ustalonego terminu, będą podlegały nowemu terminowi.  Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SIWZ.
3.Pytania  Wykonawców  muszą  być  formułowane  na  piśmie  na  adres  Zamawiającego  .
Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawca

http://www.bip.krzepice.pl/
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przekazują pisemnie, a jeśli zostały przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną-
muszą zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie .

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na  kierowane  do  Zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania
formy pisemnej w postępowaniu.

10.OSOBY  ZE  STRONY  ZAMAWIAJĄCEGO  UPRAWNIONE  DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami
są: 

Janusz Kopacz –  w zakresie procedury,

tel. (034) 3175-102  w godz. Od 8.00 – 15.00.

Ryszard Kleszcz –  w zakresie przedmiotu zamówienia  
tel. (034) 3175-102  w godz. od 8.00 – 15.00.

11.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym przed terminem złożenia ofert do dnia 
21.03.2016r.   godz. 9.00. w wysokości – 2.000,00 zł.

2. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu, przelewem na konto Zakładu Działalności 
Komunalnej i Mieszkaniowej  tj. BS Krzepice Nr konta 10 8250 0003 2100 0000 0967 0001.

12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wymagany  termin  związania  ofertą:  30  dni  od  terminu  składania  ofert.  Wykonawca
samodzielnie  lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć  termin  związania  ofertą,  z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą,  zwrócić  się  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody na  przedłużenie  tego  terminu  o
oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana
tylko jedna cena.

2. Cena ofertowa musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i zawierać wymagane dokumenty,
oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ.

5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na
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maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, umocowanego do zaciągania zobowiązań. 

6. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i
wymaganiami ustawowymi. Kopię dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z
oryginałem” przez osoby podpisujące ofertę.

7. Jeżeli  oferta  i  załączniki  zostaną  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela
Wykonawcy,  należy  dołączyć  właściwe  pełnomocnictwo  w  formie  oryginału.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę. 

8. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

9. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały.

10. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.

11. 9. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie
w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy oraz być
zaadresowana i oznaczona:

OFERTA PRZETARGOWA 

„ DOSTAWA I ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI„

Nie otwierać przed dniem 21.03.2016 r. godz. 10:30

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem
„ZMIANA”,  a  w  przypadku  wycofania  oferty  należy  złożyć  do  Zamawiającego  przed
upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

14.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1) Oferty należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach do dnia 21.03.2016r.  do
godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Targowej 19, w Krzepicach. 

2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania ofert 21.03.2016r. o godzinie
10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Targowej 19 w Krzepicach.

3) Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy /firmy/
oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zamówienia.

5) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożoną po terminie.
6) Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do

złożonych  ofert  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  powiadomienie  o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta
tj.  w dwóch kopertach /zewnętrznej  i  wewnętrznej/  odpowiednio oznakowanych  z
dopiskiem “ZMIANA”.
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7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania.
Koperty  oznaczone  napisem  “WYCOFANIE”  będą  otwierane  w  pierwszej
kolejności  po  stwierdzeniu  poprawności  postępowania  Wykonawcy  oraz
zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą
otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem

“ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wniósł 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone
do oferty.

 15.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1) Zaoferowaną  cenę  należy  przedstawić  w  Formularzu  ofertowym  stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Ceny (w złotych) muszą być podane z dokładnością do 2  miejsc po przecinku. Cena
oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  cyfrowo  i  słownie,  z
wyodrębnieniem podatku VAT. 

3) Cena może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen). 

4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

16.OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ
PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT .  

1.  Ocena będzie dokonywana dwuetapowo,  najpierw pod względem spełnienia  warunków
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, następnie pod względem kryteriów
określonych w ust . 3.

2. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania udziału w postępowaniu i przyjmie do
rozpatrywania jeżeli:

 oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,,
 rodzaj,  ilość  i  treść  złożonych  dokumentów  potwierdza,  że  Wykonawca  spełnia

warunki formalne określone niniejszą SIWZ,
 złożone  oświadczenia,  dokumenty,  zaświadczenia  są  aktualne  i  podpisane  przez

osoby uprawnione.

3. Zamawiający ocenią poszczególne oferty kierując się kryterium:

Lp Kryterium Znaczenie %

1 Cena 90 %

2 Gwarancja 10 %

Kryterium: Cena
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 [( Cmin /C) x 100] x 90 % = ilość punktów 

Gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród ofert  nieodrzuconych. 
C – cena podana w badanej nieodrzuconej  ofercie. 
100 – wskaźnik stały
80 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

Kryterium: Gwarancja

 [( Gmax /G) x 100] x 10 % = ilość punktów 

Gdzie:
Gmax - najdłuższy okres gwarancji liczony w miesiącach spośród ofert  nieodrzuconych. 
G – okres gwarancji liczony w miesiącach oferty badanej  nieodrzuconej. 
100 – wskaźnik stały
10 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

4.  Zamawiający  wybierze  ofertę,  która  spełnia  warunki  SIWZ  oraz  zostanie  oceniona  jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

5. Wygrywa ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów spośród ofert nie odrzuconych. 

6.  Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej w  celu  wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

17.INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1) Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego oferta  odpowiada wymaganiom
przedstawionym  w Prawie  zamówień  publicznych  i  SIWZ oraz  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

2) Zamawiający  powiadomi  pisemnie  o  wyniku  postępowania  wszystkich  Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

3) Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wyniku postępowania. Termin
ten może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z Wykonawców.
O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu
postępowania odwoławczego.

18.UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.

Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli: 
a. nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższy kwotę, jaką

Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c. w przypadku, o którym mowa w art.91 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
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d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

e. postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia   wadą  uniemożliwiającą
zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego.

19.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

  Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20.ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY.

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające
na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. W
treści  umowy,  która  nie  podlega  negocjacjom,  podano  wszelkie  istotne  dla
Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 

21.ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

W  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  nie  przewiduje
udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

22.POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W  prowadzonym  postępowaniu  mają  zastosowanie  przepisy  zawarte  w dziale VI  Prawa
zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. 
Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego. 

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

a)Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  2  października  2007  r.  w sprawie
regulaminu postępowania  przy rozpoznawaniu odwołań.  (Dz. U. Nr 187,  poz.  1327,
Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156),

       b)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości
coraz  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886, Dz. U. z 2008 r. Nr 182,
poz. 1122).

   23.INNE POSTANOWIENIA.

a)   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
b)   Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
c)   Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
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d)  Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

 24.LISTA ZAŁĄCZNIKÓW.

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:
1. Formularz oferty – zał. Nr 1.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– zał. Nr 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 3.
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr 4.
5. Wykaz wykonanych  dostaw – zał. Nr 5. 
6. Wzór umowy – zał. Nr 6.
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

……………………………………..
      pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTY

Zakład Działalności

Komunalnej i Mieszkaniowej

42-160 Krzepice, ul. Targowa 19

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz., 2164) na 

„ DOSTAWA I ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI„

oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

1. cena wraz …. % podatkiem VAT w wysokości………..

 ………………………zł, (słownie: .........................................................................................)

w tym:

a) wartość  netto ………………………….zł

b) __ % podatek VAT  ………………………… zł.,

Powyższa cena obejmuje całkowity zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, a 
zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia.

Gwarancja ……………………………………………………………………………..miesięcy licząc od dnia dostawy.

Oferowana koparko-ładowarka  (producent,model,typ)..…………………………………………………………………….
została wyprodukowana w ……………………roku i  posiada następujące parametry:

1.       Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki:

Parametr lub 
TAK/NIE/liczb
a

      używana  koparko-ładowarka  kołowa  –  spełnia  wymagania  pojazdu  dopuszczonego  do
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu
drogowym;  



14 | S t r o n a

      silnik wysokoprężny min. czterocylindrowy o mocy KM;  

      napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś;  

      koła przednie min. 18 cali  

      koła tylne min 26 cali;  

      opony  bez  widocznych  uszkodzeń  mechanicznych  nadające  się  do  poruszenia  po  drogach
publicznych;  

      skrzynia biegów maszyny – automatyczna lub półautomatyczna, min cztery biegi w przód, cztery
w tył;  

      dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny;  

      stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie;  

      kabina  operatora  spełniająca  wymagania  konstrukcji  ochronnej  ROPS  i  FOPS  z  obrotowym
fotelem operatora;  

      silnik, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta;  

      blokada tylnego mechanizmu różnicowego.  

-    certyfikat CE;

2.       Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:  
      koparko-ładowarka posiada system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający
samopoziomowanie łyżki ładowarkowej;  

      koparko-ładowarka posiada układ amortyzacji łyżki ładowarkowej i powrót do pozycji kopania;  

      łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna  

      widły do palet;  

      pojemność łyżki ładowarki ….m3 , wyposażona w lemiesz ochronny;  

      wysokość załadunku min.;  

      sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwigni ręcznej;  

3.       Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:  

       posiada możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;  

      łyżka koparkowa o szerokości     mm i pojemności  0,15m3;  

      łyżka skarpowa o szerokości …mm;  

      ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);  
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      głębokość kopania    m;  

      kopanie na poziomie gruntu – zasięg od osi obrotu ramienia    m;  

      szybkozłącze koparkowe mechaniczne;  

      sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni ręcznych;  

4.       Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:  
      aktualny  certyfikat  „CE”  na  oferowaną  koparko-ładowarkę;.  Podjęcie  naprawy  koparko-
ładowarki  musi  wynosić  maksymalnie  48  godzin  od  zgłoszenia  w  miejscu  postoju  maszyny,  a
zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od daty jej rozpoczęcia, poza sytuacjami wymiany silnika,
skrzyni biegów, kabiny bądź konieczność rozpołowienia maszyny  
      oferowana koparko-ładowarka jest wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy,
trójkąta  ostrzegawczego  oraz  instrukcji  obsługi  operatora  w  języku  polskim  i  katalogu  części
zamiennych;  

Na poświadczenie, ze oferowana koparko-ładowarka odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, do Oferty dołączamy  (zgodnie z wymogami przedstawionymi  niniejszej SIWZ):

…………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i  nie
wnosimy  do  niej  zastrzeżeń,  zdobyliśmy  konieczne  informacje,  potrzebne  do  właściwego
wykonania zamówienia. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert.

3. Oświadczamy,  że  zawarte  w  zał.  Nr  10  do  SIWZ  istotne  dla  stron  postanowienia  zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przez
nas  zaakceptowane i  zobowiązujemy się,  w przypadku wybrania  naszej  oferty,  do zawarcia
umowy  na  wymienionych  w  nim  warunkach,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

4. Oświadczamy,  że  zawarty  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wzór  protokołu
zdawczo - odbiorczego dokumentacji został przez nas zaakceptowany.

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i
nie podlegamy wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

6. Akceptujemy 30 dniowy termin płatności faktur.

7. Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em,  e-mail,  NIP,  Regon, nr
konta bankowego):………………………………………………………………………….

8. Zakres zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

Lp. Zakres zamówienia
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12. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:
• nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm)*),
• należymy  do  grupy  kapitałowej  i  załączamy  do  naszej  oferty  przetargowej  listę

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru, stanowiącego
Załącznik Nr 2 do SIWZ*)

*) niepotrzebne skreślić

Integralną częścią oferty są następujące załączniki:
1. ………………………………

2. ………………………………

3. ………………………………

4. ………………………………

5. ………………………………

6. ………………………………

7. ………………………………

8. ………………………………

9. ………………………………

10. ………………………………

   …………………………...                           ………………………………………..
miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ   

……………………………………..
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dotyczy: „DOSTAWA I ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI „

Przystępując  do udziału  w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w

trybie przetargu nieograniczonego na  „DOSTAWA I ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI „   ,

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   …………………………...                           ………………………………………..
miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

UWAGA: Oświadczenie to składają wszyscy Wykonawcy zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i 
podmioty nieposiadające osobowości prawnej.
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Załącznik nr 3 do SIWZ   

……………………………………..
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dotyczy: „DOSTAWA I ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI „

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na  

„DOSTAWA I ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI „

oświadczam/y,  że  Wykonawca,  którego  reprezentuję/reprezentujemy  nie  podlega  wykluczeniu  z

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust.

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.

2164).

   …………………………...                           ………………………………………..
miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ   

…………………………….
(pieczęć wykonawcy)

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych

Niniejszym, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że:

1) Należę  do grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W skład ww grupy
kapitałowej wchodzą następujące podmioty:

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………oraz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

Uwaga: niepotrzebny punkt należy skreślić

   …………………………...                           ………………………………………..
miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ   

……………………………………..
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG
 

dotyczy: „DOSTAWA I ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI „

Lp. Wyszczególnienie
- przedmiot zamówienia

Nazwa i adres
podmiotu na

rzecz,
którego usługi

zostały
wykonane

Wartość
usług

wykonanych
przez

Wykonawcę
w PLN

Informacja
o sposobie

wykonania usługi

Termin
wykonania

1 2 3 4 5

1. Należycie/
Nienależycie*

2.

3.

4.

   …………………………...                           ………………………………………..
miejscowość i data podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy       

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

UMOWA NR …………

zawarta w dniu …….......... 2016 r. w Krzepicach,  pomiędzy:

Zakładem  Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Targowa 19, 42-160 Krzepice,

NIP: 574-000-77-92,    REGON – 150032736,  Tel.: (034) 317 51 02, fax: (034) 317 61 06

Reprezentowanym przez:

Dyrektora – Janusza Kopacz

zwanym Zamawiającym

a:    
…………………………………………………………..…………..……………………………….
……………………………………………………………………………………….. 
wpisaną/ym do ewidencji działalności gospodarczej/KRS,  prowadzonej/go przez ………………………….…… 
……………. pod nr …………………………………………, reprezentowaną/ym  przez:
……………………………………………………
…………………………………………………….,
NIP ………………………, REGON ………………….., zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

Na podstawie zamówienia udzielonego przez Zamawiającego, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej treści Ustawą (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r.  poz. 2164 ) strony zawierają umowę treści następującej:

§ 1.
Przedmiotem  umowy  jest   zakup  i  dostawa  koparko-ładowarki,  (typ,  model
……………………………………………………, rok produkcji …………….),  zgodnie z opisem zawartym w ofercie
Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w § 1 do dnia ………. 2016 r.
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na terenie siedziby Zamawiającego i będzie potwierdzony protokołem
przyjęcia - przekazania.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z 2-dniowym wyprzedzeniem.
4.  Wykonawca  zobowiązuje  się przekazać  Zamawiającemu w dniu  wydania  przedmiotu  umowy wszelkie
związane  z  nim dokumenty  techniczne  i  certyfikaty  zgodności,  oraz  dokumenty  niezbędne do rejestracji,
gwarancyjne i serwisowe, instrukcję obsługi w języku polskim, oraz katalog części zamiennych, wymienione w
SIWZ.
5.  Przedmiot  umowy  zostanie  dostarczony  do  siedziby  Zamawiającego  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  w
godzinach pracy Zamawiającego. 
6.  Wykonawca  zapewnia,  iż  objęta  dostawą  koparko-ładowarka  jest  zbudowana  i  wyposażona  w  sposób
odpowiadający  obowiązującym  normom   technicznym  oraz  posiada  deklaracje  zgodności  produktu  pod
względem  jakości  z  wymaganiami  polskich  i  unijnych  norm,  posiada  wymagane  certyfikaty,  warunkujące
dopuszczenie do obrotu prawnego na terenie Unii Europejskiej. 

§ 3.
1. W ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia (§ 6) Wykonawca na dostarczone urządzenie wraz z jego oprzy-

rządowaniem i wszelkimi przynależnościami udziela gwarancji jakości na następujących warunkach: 
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a) okres gwarancji wynosi … miesiące od daty wydania i uruchomienia przedmiotu umowy;
b) Zamawiający ma prawo do składania reklamacji za pomocą listu, faksu lub telefonicznie, które to formy za-

mówienia są wiążące dla Wykonawcy;
c) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia - bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów -

wszystkich wad fizycznych i usterek rzeczy jeśli wady/usterki te ujawnią się w trakcie trwania udzielonej
gwarancji, oraz do usunięcia wszystkich wad/usterek powstałych w związku z działalnością i wykonaniem
niniejszej umowy przez Wykonawcę; Naprawa następuje w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku ko-
nieczności transportu do warsztatu lub producenta Wykonawca zapewnia transport w obie strony i ponosi
jego koszt;

d) termin do usunięcia wad  i usterek w okresie gwarancyjnym wynosi 7 dni od daty zgłoszenia, a w przypad-
ku gdy termin ten okaże się dłuższy, począwszy od 8 dnia usuwania usterki Wykonawca dostarczy zastęp-
czy sprzęt o identycznych parametrach nieodpłatnie; jeżeli ujawniona wada jest tego rodzaju, że wiado-
mym jest iż okres naprawy potrwa ponad 7 dni zastępczy sprzęt przysługuje od dnia zgłoszenia wady. 

e)  okres gwarancji  przedłuża się automatycznie o stwierdzony przez Zamawiającego czas niesprawności
dostarczonego urządzenia; 

f) gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych z uszkodzeń mechanicznych sprzętu zawinionych przez
Zamawiającego;

g) warunki gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej wiążą Strony w zakresie w jakim są korzystniejsze dla
Zamawiającego od postanowień niniejszej umowy;

2. Przedmiot niniejszej umowy objęty jest rękojmią według przepisów kodeksu cywilnego. Okres rękojmi wynosi
12 m-cy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości niezależnie od sie-
bie.

§ 4.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia (§ 6) do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego,  w  zakresie  obsługi  bieżącej,  eksploatacji,  oraz  bhp  koparko-ładowarki  dla  pracowników
wytypowanych  przez  Zamawiającego.  Szkolenie  powinno  odbyć  się  w  siedzibie  Zamawiającego w  czasie
uzgodnionym  z  Zamawiającym  i  obejmować  pełny  zakres  materiału,  umożliwiający  prawidłową  eksploatację
maszyny.

§ 5.
1. Strony przyjmują jako obowiązującą formę odszkodowania kary umowne, które mogą być naliczane w nastę-

pujących sytuacjach i wysokościach:
a) w przypadku opóźnienia z terminem realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć kary umowne w

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną liczoną od wynagrodzenia brutto w wysokości 10% wyna-

grodzenia umownego w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego.
2. Kary umowne o których mowa w niniejszym paragrafie będą płatne w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzy-

mania wezwania przez Wykonawcę.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należne-

mu Wykonawcy, a Wykonawca na takie potrącenie wyraża zgodę.
4. Niezależnie od naliczonych kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na

zasadach ogólnych.

§ 6.
1. Z tytułu dostawy przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
- netto: ………….... zł (słownie: …………………......……….…………. złotych)
- brutto (z 22%  podatkiem VAT) …………… zł (słownie: ……………………........………………. złotych).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne, nie podlega waloryzacji (lub oprocentowaniu) i obejmuje
koszty wszelkich czynności, nawet nie wyszczególnionych w SIWZ i niniejszej umowie, które są niezbędne do
prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w banku ….. o numerze …………………. w
terminie 30  dni od daty zrealizowania dostawy potwierdzonej protokołem przyjęcia – przekazania bez zastrzeżeń
i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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4. W przypadku zwłoki w płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca będzie miał podstawę do
naliczenia odsetek za zwłokę. 

§ 7.
1. Strony postanawiają, iż Zamawiający w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewi-

dzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmian korzystnych dla Zamawiającego, może dokonać zmiany postano-
wień zawartej umowy zgodnie z art.144 ust.1. ustawy pzp. 

2. Określenie warunków zmian zapisów umowy:
a) wystąpienie zmian warunków gospodarczych w pełni niezależnych od stron;
b) zmiany stanu prawnego stron umowy wykluczającej wykonanie zamówienia;

3. Zmiana postanowień umowy będzie wprowadzana pisemnie, a Zamawiający będzie dążył do zawarcia poro-
zumienia z drugą stroną umowy.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-
blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstą-
pić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązu-
jącej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Umowy strony zobowiązane są
do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punk-
tu widzenia celu, dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29
stycznia Prawo zamówień publicznych.

§ 9.
Spory na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego
według prawa polskiego materialnego i procesowego. 

§ 10.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią:
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Oferta wykonawcy

   ..........................                                                                                      ......................
     Zamawiający                                                                                            Wykonawca
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