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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

tel. 54/ 412 18 00    fax. 54/ 412 18 04 

e-mail saniko@saniko.com.pl  www.saniko.com.pl 

godziny pracy: 700 - 1500 od poniedziałku do piątku 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. W przypadku gdy w SIWZ i załącznikach do niej powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 

i katalogi, obowiązują przepisy aktualne. 

5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający może zastosować procedurę, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Pzp. Procedura nie zostanie zastosowana, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna 

oferta. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej, czołowo-przegubowej 

w ilości 1 szt., przeznaczonej do pracy w ciągu technologicznym przy instalacji do biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych oraz przy załadunku odpadów na pojazdy, dla Regionalnego 

Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski. 
 

2. Wymagania techniczne maszyny: 

L.p. Opis 

1. Rodzaj maszyny: 

- ładowarka kołowa, czołowo-przegubowa 

- masa maszyny bez dodatkowej przeciwwagi na oponach bez wypełnienia, min. 19 t. 

2. Maszyna fabrycznie nowa z rocznika 2019 

3. Silnik: 

- diesel, turbodoładowany spełniający normę Stage IV F 

- moc silnika netto wg ISO 9249 min. 140 kW z układem chroniącym przed przeciążeniem 

- pojemność skokowa nie mniej niż 7 l. 

4. Napęd: 

- na wszystkie 4 koła 

- 
koła w rozmiarze 23,5 R25, z ogumieniem o konstrukcji cało stalowej w klasie L5  

- opony skalne, z błotnikiem nad każdym kołem 

mailto:saniko@saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl/
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- prędkość jazdy do przodu - min. 40 km/h 

5. Osie: 

- mechanizm różnicowy - z blokadą samoczynną, działające automatycznie 

- przekładnie planetarne w piastach osi 

- prześwit min. 450 mm 

6. Kabina: 

- spełniająca normy ROPS/FOPS 

- 
klimatyzacja i ogrzewanie zapewniające w kabinie operatora, temperatury w zakresie  

od 18oC do 22oC 

- regulowana kolumna kierownicza w min. 3 płaszczyznach 

- szyba przednia ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego przyciemnianego 

- ogrzewana tylna szyba 

- 
krata osłaniająca przednią szybę, swobodnie otwierająca się (szybki system otwierania  

i opuszczania) 

- 
zamontowany pomost umożliwiający swobodne, bezpieczne mycie i czyszczenie szyb  

w maszynie 

- drzwi operatora otwierane z pozycji podłoża z oknem przesuwnym 

- 

fotel operatora regulowany (ogrzewany) pneumatycznie z amortyzacją drgań,  

z możliwością dostosowania do masy operatora, z regulacją siedziska, głębokością fotela 

i nachylenia 

- kabina nadciśnieniowa 

- wyświetlacz dotykowy z regulacją wysokości i kąta nachylenia 

- radio FM/CD/USB 

- chłodziarka 

7. Wyposażenie robocze 

- układ (fabryczny) automatycznego centralnego smarowania 

- siłowniki zamontowane przy zewnętrznych krawędziach łyżki 

- osłona siłownika wysypu ramienia zapobiegającego dostawaniu się ładowanego 

materiału pod siłowniki 

- ciśnienie pompy hydraulicznej „Load Sensing” min. 300 bar przy wydajności pompy 

hydraulicznej 230 l/min 

- łyżka wysokiego wysypu o poj. od min. 4,4 m3 do max. 5 m3 z wymiennym lemieszem 

przykręcanym na śruby (gęstość nasypowa max. 0,9 mg/m3) 

- uszczelnienie sworzni łyżki 

- wysokość załadunku min. 4,4 m (liczona od krawędzi lemiesza przy maksymalnej 

otwartej łyżce) 

- udźwig przy maksymalnie zgiętym przegubie, min. 11,5 Mg  

(mierzone wg ISO 14397-1) 

8. Hydraulika robocza 

- automatyczny powrót łyżki do pozycji załadunkowej 

- układ awaryjnego skrętu 

9. Hamulce 

- samoczynne hamowanie przez układ hydrauliczny (działające na wszystkie koła) 

- dodatkowy układ hamulcowy wykorzystujący mokry hamulec (dwa oddzielne obwody 

hamulcowe) 

10. Układ kierowniczy 

- kąt łamania min. 40o (na każdą stronę) 
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11. Emisja hałasu 

- w kabinie operatora nie więcej niż 68 dB zgodnie z ISO 6396 

12. Inne wymagania 

- zaczep holowniczy - przykręcany 

- zbiornik paliwa - min. 280 l 

- reflektory halogenowe, światła drogowe halogenowe, robocze LED (z przodu i z tyłu) 

- lampa błyskowa - ostrzegawcza w kabinie 

- świetlny, stroboskopowy (niebieski) sygnał ostrzegawczy przy jeździe tyłem 

- system tłumienia drgań podczas jazdy 

- obszar z tyłu monitorowany kamerą 

- wstępny filtr paliwa 

- instalacja hydrauliczna do pracy z osprzętem wraz z szybkozłączami do pracy  

z osprzętem roboczym o napędzie hydraulicznym 

- szybkozłącze hydrauliczne do szybkiej wymiany osprzętu roboczego, np. łyżka  

i zamiatarka 

- instalacja przygotowania do podłączenia zamiatarki typ BEMA 25 

- funkcja ciągłej pracy instalacji hydraulicznej (zamiatarka) 

- automatyczny napęd wsteczny wentylatora 

- system monitorowania parametrów pracy maszyny, bezpłatny w okresie gwarancji 
 

3. Warunki dodatkowe: 

1) Wykonawca zagwarantuje dostawę urządzenia wolnego od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych i prawnych. 

2) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres min. 24 miesięcy lub  

min. 4 000 MTh, liczone od daty bezusterkowego odbioru maszyny, potwierdzone protokołem 

zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy. 

3) W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe maszyny przez 

autoryzowany serwis, zgodnie z harmonogramem przeglądów przewidzianym przez producenta 

maszyny. W ramach przeglądów Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z ich 

wykonaniem, w szczególności: koszty dojazdu serwisu do RZUOK w Machnaczu, koszty 

wymiany/uzupełnienia materiałów, płynów, smarów. 

4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

na terenie Polski, reagujący w ciągu 48 h (czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do 

sprzętu). 

5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do RZUOK w Machnaczu  

gm. Brześć Kujawski, Machnacz 41a. 

6) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni nieodpłatnie, przeszkolenie 

wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji  

i eksploatacji dostarczonej maszyny. 

7) Wykonawca wraz z dostawą maszyny przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) świadectwo zgodności CE, 

b) instrukcja obsługi maszyny DTR (w wersji papierowej i elektronicznej) w języku polskim, 

c) katalog części zamiennych, 

d) dokument gwarancyjny, 

e) warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 

f) harmonogram przeglądów w okresie gwarancji. 
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4. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych maszyny, załączy 

do oferty formularz stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ „Formularz parametrów technicznych 

ładowarki kołowej będącej przedmiotem zamówienia”. Brak spełnienia wymaganych parametrów 

technicznych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
 

5. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna 

nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis 

przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona 

wyłącznie charakter informacyjny. Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost  

w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), 

identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania 

równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji.  

Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami  

nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 
 

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie 

podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca 

obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do 

zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 

z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). 
 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą 

oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych 

krajach. 
 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 43250000-0 – ładowarki czołowe 
 

7. Podwykonawcy 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców, jak za własne. 
 

8. Oferty częściowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

9. Oferty wariantowe:  

Nie dopuszcza się ofert wariantowych. 
 

10. Zamówienia uzupełniające: 

Zamawiajacy nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 

ustawy Pzp. 
 

11. Aspekty społeczne:  

Nie dotyczy. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: maksymalnie do 120 dni od daty podpisania 

umowy /termin dostawy, stanowi kryterium oceny ofert - rozdz. XIII SIWZ/. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.  

2) spełniają warunki udziału dotyczące:  
 

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 

2.3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie, zrealizował min. 2 dostawy ładowarek kołowych, czołowo-

przegubowych, o mocy silnika min. 140 kW i wartości minimum 850.000,00 zł brutto 

każda. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających, 

że te dostawy zostały wykonane należycie. 

Uwagi: 

1) Zamawiający zastrzega prawo do pełnej weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń  

i pozostałych dokumentów, a w szczególności zastrzega prawo bezpośredniego kontaktu  

z podmiotami, na które wykonawca powołuje się lub które wskazuje na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów 

(podmiotów trzecich), tj. na ich wiedzę i doświadczenie lub potencjał techniczny  

do wykonania zamówienia należące do tych podmiotów, miał na uwadze konieczność 

zapewnienia realności ich wykorzystania na etapie realizacji zamówienia.  

Realne dysponowanie wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia musi wiązać się z udziałem podmiotu trzeciego udostępniającego takie zasoby 

w realizacji zamówienia w postaci podwykonawstwa na podstawie umowy z Wykonawcą, 

która winna być podpisana przed zawarciem umowy głównej pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci, który udostępnia swoje zasoby 

przeniósł swoje własne, a udostępnione na rzecz Wykonawcy doświadczenie,  

w realizację przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,  

o których mowa w pkt. 1 ppkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:  

a) w przypadkach określonych w pkt. 1 ppkt 2.3, jeden z Wykonawców lub podmiotów 

udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia 

zawodowego – argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  

z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: KIO 1495/14]).  

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  



 

 
 

 

7  

6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż:  

1) „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 5 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu,  

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

d) informację czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

2) Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy dołączyć do oferty (zgodnie ze stanowiskiem 

UZP, wyrażonym w odpowiedzi na pytanie: „Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno 

zostać załączone do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy też 

powinno zostać złożone w trybie procedury wynikającej z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp?”:  

„(…) konieczne jest złożenie przez Wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego)”. Wzór pisemnego zobowiązania 

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy PZP.  

4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji, której te 

zdolności są wymagane.  

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt. 1.  

 

Va PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

1)  w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)  

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
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2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  

w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 

lub zasądzenia odszkodowania; 

4)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 
1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym 

mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie 

to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków oraz brak podstaw wykluczenia.  

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa  

w pkt. 1.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby  

– warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w pkt. 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

powyższe informacje zamieszcza w swoim oświadczeniu jedynie pełnomocnik (lider) Wykonawców.  

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca  

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
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dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu;  

3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;  

4) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

5) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;  

6) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  

Wzór oświadczeń, o których mowa w ppkt. 4-6, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  

6.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.1. od ppkt. 1) do 6). 

6.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  
1) Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z warunkiem 

określonym w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.3) SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ). 
 
VI.I. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej:  
a) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt. 6.1 ppkt. 1-3, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
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lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w powyżej (lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

c) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu.  

 

VI.II. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 

1. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,  

na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

2. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,  

które każdego z nich dotyczą.  

4. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty  

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.  

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowić 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie 

określać zakres umocowania.  
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI  

 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 

wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których prawodawca 

przewidział wyłącznie formę pisemną.  

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. 

Komunalna 4, 87-800 Włocławek.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: saniko@saniko.com.pl, a faksem na  

nr (54) 412 18 04.  

6. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelką korespondencję na adres poczty elektronicznej 

lub numer faksu podany w ofercie.  

7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania.  

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 9.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

12. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. od 700 do 1500. 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Kierownik Biura Zarządu – Violetta Sartanowicz, 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Katarzyna Wydra, 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  

z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający  

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 

lub osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  

w wysokości: 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) 

mailto:saniko@saniko.com.pl
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2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w BOŚ S.A. O/ Włocławek  

nr 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym  

na dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania 

ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej wewnętrznej kopercie  

z oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopia spięta razem z ofertą. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego  

w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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 jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

a) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ); 
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b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów 

załączonych do oferty, (jeśli dotyczy); 

c) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ, z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ lub napisana na komputerze w formie odpowiadającej 

przywołanemu powyżej drukowi; 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia, (jeśli dotyczy); 

e) wypełniony „Formularz parametrów technicznych ładowarki kołowej będącej przedmiotem 

zamówienia” Załącznik nr 8 do SIWZ; 

f) dokument wniesienia wadium, zgodnie z rozdz. VIII SIWZ. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie, w siedzibie Zamawiającego  

i oznakować w następujący sposób: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

oraz powinna być oznakowowana w następujący sposób: 

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej  

dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu  

gm. Brześć Kujawski” 

Nie otwierać przed dniem 17.06.2019 r. godz. 1015 

11. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana w sposób opisany powyżej,  

a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. Zmawiający nie bierze 

odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków. 

12. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
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zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania  

są jawne bez zastrzeżeń. 

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

16. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian  

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości 

dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 

składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP  

nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy,  

po terminie otwarcia ofert. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Komunalnej 4 w Sekretariacie  

– do dnia 17.06.2019 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym  

w rozdziale X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 

wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 



 

 
 

 

15  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – salka konferencyjna, w dniu 17.06.2019 r.,  

o godzinie 1015. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.saniko.com.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

1. Zamawiający uzna za nieważną ofertę, która nie spełnia wymogów formalnych określonych  

w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 

i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. III SIWZ, 

w szczególności: koszt zakupu fabrycznie nowej ładowarki, o parametrach technicznych 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia rozdz. III pkt. 2 SIWZ, koszt jej dostarczenia  

do RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, koszty szkolenia pracowników Zamawiającego, 

koszt gwarancji, koszty przeglądu maszyny w okresie gwarancji przez autoryzowany serwis,  

w tym koszty dojazdu serwisu do RZUOK w Machnaczu, koszty wymiany/uzupełnienia materiałów, 

płynów, smarów oraz koszt monitorowania parametrów pracy maszyny i inne koszty jeżeli 

występują, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

3. Cena oferty będzie ceną stałą i nie będzie podlegała waloryzacji przez cały zakres trwania umowy. 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 

5. Cenę oferty należy podać cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

oraz zawierać wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT. 

6. Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto. 

7. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się  

z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć 

wpływ na cenę zamówienia. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego,  

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

10. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę którego oferta została 

poprawiona zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp. 

 

http://www.bip.saniko.com.pl/
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT  

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium Waga [%] Punktacja 

1. Całkowita cena brutto 90% 90 pkt. 

2. Termin dostawy 10% 10 pkt. 

 

2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg. następujących zasad: 

2.1. Całkowita cena brutto 

Ocenie zostanie poddana całkowita cena brutto oferty za dostawę przedmiotu zamówienia, 

podana w „Formularzu oferty”. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium 

zostanie obliczona wg wzoru: 

 

Liczba punktów =                                x 90 

 

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 90,00 punktów. 
 

2.2. Termin dostawy 
Ocenie zostanie poddany termin dostawy przedmiotu zamówienia do RZUOK w Machnaczu 

(w dniach kalendarzowych), który zaoferuje Wykonawca w „Formularzu oferty”. Liczba 

punktów, którą Wykonawcy mogą uzyskać w kryterium termin dostawy zostanie przyznana 

zgodnie z poniższą punktacją: 

- do 75 dni – 10 pkt. 

- do 90 dni – 6 pkt. 

- do 105 dni – 3 pkt. 

- do 120 dni – 0 pkt. 

Wykonawca w ramach kryterium „termin dostawy” może uzyskać maksymalnie 10,00 pkt. 
 

Uwaga: 

maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi do 120 dni kalendarzowych. 

Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu zamówienia powyżej 120 dni 

kalendarzowych, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

3. Zamawiający będzie przyznawał punkty za w/w kryteria w oparciu o w/w wyliczenia arytmetyczne, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na 

podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w rozdz. XIII pkt. 1 SIWZ. 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

cena brutto najtańszej oferty     

cena brutto oferty badanej 
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5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

XIV. INFORMACA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do podania danych osób przewidzianych 

do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, uwzględniając zapisy zawarte w SIWZ. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 

zamówienia.  

4. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego.  

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.  

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

 

1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadkach 

określonych w projektach umów.  
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP 

jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWNAIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

„Saniko” Sp. z o.o., z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, tel. 54/412 18 05,  

e-mail: saniko@saniko.com.pl 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  

„Saniko” Sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod@saniko.com.pl oraz pisemnie na adres administratora 

danych; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowy postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

mailto:saniko@saniko.com.pl
mailto:lukaszdybalski@saniko.com.pl
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 

 
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

1. Formularz oferty. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu. 

3. Projekt umowy. 

4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 

5. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

6. Wykaz dostaw. 

7. Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli 

dotyczy!). 

8. Wypełniony formularz „Formularz parametrów technicznych ładowarki kołowej będącej 

przedmiotem zamówienia” 
 
 

 

 
 

Sporządził: Specjalista ds. Zamówień Publicznych Katarzyna Wydra 
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BZ/ZP.07/05/06/19.                                                                                           Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

 

OFERTA 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

na: „Dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”. 

A. Dane Wykonawcy: 

Osoba/y upoważniona/ne do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca/e ofertę: 

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

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

Wykonawca/Wykonawcy: 

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

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

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

Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

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

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

faks …………………….…… e-mail…………………………….………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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B. CAŁKOWITA CENA OFERTY1 
 

NETTO: 
 

 

STAWKA: 

WARTOŚĆ PODATKU VAT: 
 

BRUTTO: 

 

 
 

…………………………. zł netto 
 

 

………….. % 

…………………………. zł 
 

..…………………………. zł brutto 

(słownie: ……………………………………… 

…………………………………….……………) 

C. Marka i model oferowanej ładowarki kołowej …….……..…………………………..…………. 

D. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: ……..……dni kalendarzowych2 licząc od daty 

podpisania umowy. 

E. OŚWIADCZENIA: 

1) Wykonawca, na oferowaną maszynę udziela gwarancji na okres min. 24 m-cy lub 4 000 MTh, 

liczone od daty bezusterkowego odbioru maszyny, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez obie strony umowy; 

2) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy  

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie 

z tym dniem); 

5) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni liczonych od daty 

otrzymania faktury VAT za dostarczoną Zamawiajacemu maszynę, z zastrzeżeniem, że podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy, 

potwierdzający bezusterkowy odbiór maszyny. 

6) Wadium w wysokości ………………………… zł (słownie: ………………………………… 

……………………………............. złotych), zostało wniesione w dniu …....................................,  

w formie: …..……............................................; 

7) Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy 

PZP, na następujący rachunek: …...………………...................................................................…..... 

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

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

 

                                                           
1 Całkowita cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z rozdz. XII pkt. 2 SIWZ. 
2 Należy podać w dniach: do 75 dni / do 90 dni / do 105 dni / do 120 dni. Maksymalny termin dostawy maszyny, który może 

zaoferować Wykonawca wynosi 120 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. W przypadku braku wpisania 

terminu dostawy Zamawiający przyjmnie maksymalny termin dostawy maszyny tj. 120 dni kalendarzowych. Zaoferowanie 

przez Wykonawcę terminu dostawy maszyny powyżej 120 dni kalendarzowych, skutkować będzie odrzuceniem oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
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8) Zastrzegam, że następujące dokumenty3: ........................................................................................... 

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

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. ………. ustawy……………………………. 

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

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

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

F. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

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

e-mail: ...………….…………………………....….tel./fax: ..................................................……..; 

G. PODWYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Lp. Część zamówienia 

Wartość brutto (PLN) 

lub procentowy udział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 

1 2 3 4 

    

    

RAZEM   

   
 

H. Spis treści: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

(Załącznik nr 2 do SIWZ); 

2) Formularz „Formularz parametrów technicznych ładowarki kołowej będącej przedmiotem 

zamówienia” (Załącznik nr 8 do SIWZ); 

3) Dokument wniesienia wadium; 

4) ………………………………… 

                                                           
3 Wykonawca, który zastrzega w formularzu oferty, iż załączone do składanej oferty dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą zostać ujawnione ani 

udostępnione, jest zobowiązany do dołączenia do składanej oferty pisemnego uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego 

zastrzeżenia. 
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5) ………………………………… 

6) ………………………………… 

 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

I. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?4 

Tak     Nie  

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca  

2014 r.: 

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót  

nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż  

50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

EUR, 

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż  

10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 

EUR. 

…………………………………………… 
pieczęć Wykonawcy 

..   ......................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

                                                           
4 Właściwe zaznaczyć. 



BZ/ZP.07/05/06/19.            Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

O Ś W I A D C Z E N I E5
 

 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

 

 

Ja/My niżej podpisany/-i 

1) ……………………………………………………. 

2) ……………………………………………………. 

 (imię i nazwisko osoby/osób podpisujących oświadczenie) 

 

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

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

(firma wykonawcy składającego oświadczenie oraz adres siedziby) 

 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn.:  

„Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” 

oświadczam, co następuje: 

 
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że spełniam warunki udziały w postępowaniu określone przez Zamawiajacego w SIWZ. 

 

Oświadczamm, iż wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegam na zasadach innych 

podmiotów: 6
 

Proszę podać: 7 

a) Nazwę podmiotu na zasadach, których 

wykonawca polega: 

b) Warunki, które wykonawca wykazuje 

polegając na zasobach innego podmiotu: 

c) Adres pocztowy: 

 

 

a) ………………………………………………. 

………………………………………………. 

b) ………………………………………………. 

………………………………………………. 

c) ………………………………………………. 

………………………………………………. 

                                                           
5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum), oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegający się o zamówienie. 
6  Pozostawić tabelę (lub wykreślić/przekreślić) nie wypełnioną w sytuacji braku odwołania się Wykonawcy do potencjału 

innych podmiotów przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału. 
7  Podać stosowne informacje tyle razy ile jest potrzeba, w zależności od ilości wskazywanych innych podmiotów. 
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d) Czy inny podmiot będzie wykonywał część 

zamówienia (podwykonawstwo): 

e) Jaki zakres zamówienia Wykonawca 

zamierza powierzyć innemu podmiotowi 

(podwykonawcy): 

 

d) Tak/nie 

 

e) ………………………………………………. 

……………………………………………….. 

 

 

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

A: Informacja o braku istnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5  

pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

1. Oświadczam, że nie występują okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1, 

2, 4 i 8 ustawy Pzp, które skutkowałyby wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 8 

2. Oświadczam, że wobec wskazanego/-ych innego/-ych podmiotów/-ów: 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

na którego/-ych zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w niniejszym postępowaniu, nie występują okoliczności wskazane w art. 24 ust. 24 ust. 1  

pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.9 

3. Oświadczam, że wobec wskazanego/-ych w ofercie podwykonawcy/-ów: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

na którego/-ych zasoby Wykonawca się nie powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w niniejszym postępowaniu, nie występują okoliczności wskazane w art. 24 ust. 24 ust. 1 

pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.10 

 

B: Informacja o istnieniu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz  

art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 11 

Oświadczam, że zachodzą wobec Wykonawcy lub następującego innego podmiotu lub 

podwykonawcy na zasoby, którego się nie powołuję: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Podstawa wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. …. pkt. ….12 Ustawy Pzp. 

 

                                                           
8  Wykonawca może wykreślić/przekreślić lub zmodyfikować ten punkt, jeśli zachodzą w stosunku do niego podstawy 

wykluczenia i składa stosowne oświadczenie w tym zakresie w dalszej części. 
9 Wykonawca może wykreślić ten punkt, jeśli samodzielnie wykazuje spełnienie warunków udziału w postępownaiu lub jeśli 

w stosunku do innego podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia i skąłda stosowne oświadczenie w tym zakresie w dalszej 

części. 
10 Wykonawca może wykreślić ten punkt, jeśli podwykonawcy nie zostali wskazani w ofercie. 
11 Wykonawca wypełnia tę sekcję tylko w przypadku, gdy istnieją okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 lub 5 pkt. 1, 2, 4 i 

8 wobec odpowiednio Wykonawcy/innego podmiotu/podwykonawcy. 
12 Wykonawca powinien wskazać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia. 
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Jednocześnie oświadczam, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca podjął następujące 

środki naprawcze, które pozwalają na udział w postępowaniu: 

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

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

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

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI DOKUMENTÓW 

Spośród wymaganych przez Zamawiajaćego dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia lub spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiajacy posiada lub ma 

możliwość uzyskania bezpośrednio za pomocą bezpłatnej i ogólnodostępnej karajowej bazy danych 

odpowiednio następujących dokumentów:13 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 

wprowadzenia w błąd. 

 

 

 

 

………………………........     …………………………………………….... 
         miejscowość, data      /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna wykonawca powinien wskazać: adres internetowy, wydający urząd lub organ, 

dane referencyjne dokumentacji. 



 

 
 

 

27  

BZ/ZP.07/05/06/19.                                                                                      Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Umowa (projekt) 

 

zawarta w dniu ................................, we Włocławku Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

„SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisanym 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095781, 

NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, o kapitale zakładowym w wysokości 16.391.800 zł, 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

1. ............................................ 

2. ............................................ 

zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą”. 

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dla Zamawiającego fabrycznie 

nową ładowarkę kołową, czołowo-przegubową w ilości 1 szt., marki ………………….  

model ………………..., o parametrach technicznych określonym w specyfikacji technicznej 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

2. W dniu odbioru maszyny, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Dostawca przekaże 

nieodpłatnie Zamawiającemu następującą dokumentację techniczną maszyny: 

a) świadectwo zgodności CE, 

b) instrukcja obsługi maszyny DTR, w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej, 

c) katalog części zamiennych, 

d) dokument gwarancyjny, 

e) warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 

f) harmonogram przeglądów w okresie gwarancji. 

 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – ………………. od daty podpisania umowy. 

2. Przekazanie maszyny, nastąpi w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych  

w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, Machnacz 41a. 

3. O terminie dostawy maszyny Dostawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie na minimum  

3 dni przed dostawą. 
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4. Na okoliczność przekazania maszyny będącej przedmiotem niniejszej umowy, zostanie sporządzony 

protokół zdawczo – odbiorczy, podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy, który będzie 

potwierdzał bezusterkowy odbiór maszyny. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia maszyny i naliczenia kar umownych 

zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. a) niniejszej umowy, w okolicznościach, gdy dostarczony przedmiot umowy 

nie spełnia parametrów technicznych określonych w załączniku nr 1 niniejszej umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru, w ramach którego nastąpi uruchomienie maszyny  

i przeprowadzenie jej testów, zostaną stwierdzone wady/awarie/usterki, to Zamawiającemu 

przysługiwać będą następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady/awarie/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy 

do czasu ich usunięcia,  

b) jeżeli wady/awarie/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, 

po raz drugi na koszt Dostawcy, 

c) w protokole zdawczo-odbiorczym zostaną uwzględnione wszystkie wady/awarie/usterki 

stwierdzone podczas odbioru przedmiotu umowy i zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego 

termin na usunięcie tych wad/awarii/usterki, 

d) Dostawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych 

wad/awarii/usterek i do żądania wyznaczenia terminu odbioru przedmiotu umowy.  

Odbiór nastapi w terminie ustalonym przez strony umowy. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 1 jest wynagrodzenie określone zgodnie z ofertą Dostawcy, stanowiącą 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy, na kwotę: 

Cena netto: .............................. zł (VAT........ %) = ........................................................... zł 

Cena brutto: .................................................. zł (słownie: .....................................................………) 

2. Kwota o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 

w tym koszt zakupu fabrycznie nowej ładowarki, o parametrach technicznych określonych  

w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, koszt jej dostarczenia do RZUOK 

w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, koszty szkolenia pracowników Zamawiającego, koszt 

gwarancji, koszty przeglądu maszyny w okresie gwarancji przez autoryzowany serwis, w tym koszty 

dojazdu serwisu do RZUOK w Machnaczu, koszty wymiany/uzupełnienia materiałów, płynów, 

smarów oraz koszt monitorowania parametrów pracy maszyny i inne koszty jeżeli występują. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 

przelewem na konto Dostawcy, w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymanej faktury VAT  

za dostarczony Zamawiajacemu przedmiot umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, 

4. Podstawą wystawienia fakty VAT, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrfu, będzie podpisany 

przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej 

umowy. 

5. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

6. W przypadku wystąpienia wady/awarii/usterki w dostarczonej maszynie, od chwili jej przekazania 

Zamawiającemu a przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

płatność ulega wstrzymaniu do czasu naprawy maszyny przez serwis Dostawcy. Podstawą do 

uruchomienia płatności będzie podpisany przez obie strony protokół z naprawy i uruchomienia 

maszyny potwierdzający prawidłowe jej działanie, z zastrzeżenim że termin określony w ust. 3 

niniejszego paragrafu, rozpocznie swój bieg od daty podpisania przedmiotowego protokołu. 
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§ 4 

Dostawca w dniu przekazania maszyny Zamawiającemu zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia 

wyznaczonych pracowników Zamawiajacego, w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji  

i eksploatacji dostarczonej maszyny. 

§ 5 

1. Dostawca udziela gwarancji na dostarczoną maszynę na okres 24 m-cy lub 4 000 MTh, liczony od 

daty przekazania maszyny Zamawiającemu protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

2. W czasie trwania gwarancji Dostawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie usterki 

wynikające z wad konstrukcyjnych, uszkodzenia materiałów lub wadliwego wykonania sprzętu. 

3. Nieprzekraczalny czas przybycia autoryzowanego serwisu 48 h od momentu otrzymania pisemnego 

zgłoszenia wady/awarii/usterki (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do maszyny). 

Zgłoszenia będą przesyłane e-mailowo lub faxem. 

4. Wszelkie wady maszyny ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 5 dni roboczych 

od momentu zgłoszenia awarii na koszt Dostawcy. 

5. Strony mogą uzgodnić dłuższy termin niż określony w § 5 ust. 4, w zależności od złożoności 

stwierdzonej wady maszyny. W takiej sytuacji, Dostawca winien złożyć stosowny wniosek do 

Zamawiającego, z jednodniowym wyprzedzeniem, który wymaga akceptacji Zamawiającego. 

6. W przypadku uzyskania zgody na złożony przez Dostawcę wniosek, o którym mowa w ust. 5 

powyżej, Dostawca dostarczy na własny koszt, nieodpłatnie maszynę zastępczą o parametrach 

niegorszych niż naprawiana, na pisemne żądanie Zamawiającego. Maszyna winna być dostarczona 

do RZUOK w Machnaczu, w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania takiego żądania. 

7. Za wady ukryte przedmiotu umowy Dostawca ponosi odpowiedzialność również z tytułu rękojmi, 

której bieg rozpoczyna się od daty podpisania protokołu bezusterkowego przekazania maszyny,  

o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy i trwa 2 lata. 

8. Nie wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu  

lub terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu,  

jak i niedostarczenie maszyny zastępczej, uprawnia Zamawiającego do: 

− przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej w wybranym przez siebie serwisie na koszt Dostawcy 

oraz wydzierżawienia maszyny zastępczej. W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do 

zwrotu kosztów napraw oraz kosztów dzierżawy poniesionych przez Zamawiającego,  

w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia takiego żądania,  

− żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. c) niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Dostawca w okresie gwarancji zapewni Zamawiającemu przeglądy okresowe maszyny, które będą 

odbywały się zgodnie z harmonogramem przeglądów otrzymanym od Dostawcy. 

2. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, w szczególności:  

koszty dojazdu serwisu do RZUOK w Machnaczu, koszty robocizny, koszty wymiany/uzupełnienia 

materiałów, płynów, smarów itp. 

3. Zgłoszenia na wykonanie przeglądów będą dokonywane na piśmie i przesłane przedstawicielowi 

Dostawcy w formie e-mail lub fax, podanym w § 10 niniejszej umowy. 

4. Przeglądy maszyny będą dokonywane w terminie do 5 dni robocznych liczonych od momentu 

otrzymania zgłoszenia. 

 

§ 7 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy są kary umowne. 

2. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 
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a) stwierdzenia, iż dostarczona maszyna nie spełnia wymogów określonych w niniejszej umowie 

lub nie jest zgodna ze złożoną ofertą, Zamawiający ma prawo do odmówienia przyjęcia maszyny, 

odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 15% wartości brutto, o której 

mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

b) za zwłokę w dostawie maszyny w wysokości 0,1% wartości brutto, o której mowa § 3 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy. Jeżeli zwłoka w dostawie maszyny przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający ma 

prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 15% wartości brutto,  

o której mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze albo  

w okresie gwarancji, w wysokości 0,05% wartości brutto, o której mowa § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od terminu usunięcia wad wyznaczonego 

przez Zamawiającego przy odbiorze albo od upływu terminów określonych w § 5 ust. 4 lub § 5 

ust. 5 niniejszej mowy; 

d) za zwłokę w dostawie maszyny zastępczej w wysokości 0,05% wartości brutto, o której mowa  

§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od terminu określonego 

w § 5 ust. 6 niniejszej mowy; 

e) za zwłokę w przybyciu serwisu w wysokości 0,05% wartości brutto, o której mowa § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, za każde 24 h zwłoki liczone od upływu terminu określonego w § 5 ust. 3 

niniejszej mowy; 

f) za zwłokę w wykonaniu przeglądu maszyny w wysokości 0,05% wartości brutto,  

o której mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego 

w § 6 ust. 4 niniejszej mowy; 

g) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy kary umownej w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w razie odstąpienia Dostawcy od umowy z powodu 

okoliczności zawinionych przez Zamawiającego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 

5. W przypadku naliczenia Dostawcy kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, 

Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych, z wynagrodzenia przysługującemu 

Dostawcy lub dokonać obciążenia Dostawcy notą obciążeniową, na co Dostawca wyraża zgodę. 

6. W przypadku naliczenia Zamawiającemu kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej 

umowy, Wykonawca ma prawo dokonać obciążenia Zamawiającego notą obciążeniową. 

 

§ 8 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,  

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty,  

z wyjątkiem zmian nieistotnych w rozumieniu art. 144 ust. 1e i zmian określonych w art. 144 ust. 1 

pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9 

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością  

i Środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001  

oraz OHSAS 18001. 
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2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi 

zagrożeniami, Dostawca zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 

c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

 

§ 10 

Osoby upoważnione do kontaktów: 

- ze strony Zamawiającego: ………………………… tel. ………………… e-mail: ………………….. 

- ze strony Dostawcy: ………………………………. tel. .………………... e-mail: ……………….…. 

 

§ 11 

Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo 

sądowi powszechnemu zgodnie z miejscem podpisania umowy. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY:         DOSTAWCA: 

 

 

      ……………………………… ……………………………… 
 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja techniczna. 

2. Oferta Dostawcy. 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją, zgodnie z § 9 niniejszej umowy. 
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PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

 

BZ/ZP.07/05/06/19.                                                                                        Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

Oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla 

Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” 

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

 

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję14: 
 

1) nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

2) należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

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

pieczęć Wykonawcy                      data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

UWAGA! 

Oświadczenia nie należy załączać do oferty. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 
 
 

                                                           
14 Należy zaznaczyć odpowiednio. 
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DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE – PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

 

BZ/ZP.07/05/06/19.                                                                                        Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

Oświadczenie 

o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla 

Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” 
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

 
Oświadczam, że15: 

1)  wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, nie został wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

2)  wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, został wydany prawomocny wyroku sądu lub ostateczna decyzja 

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w 

związku z czym przedkładam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami / zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

3) wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

4) Wykonawca, którego reprezentuję, nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

 

 
 

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

miejscowość, data     /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Należy postawić znak „X” obok treści, odnoszącej się do Wykonawcy składającego oświadczenie. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992
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DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE – PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

 

BZ/ZP.07/05/06/19.           Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

 

WYKAZ DOSTAW 

wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane 

 

 

 

Nazwa i adres 

Zleceniodawcy 

Przedmiot zamówienia 

/rodzaj maszyny,  

model, typ/ 

Ładowarka 

kołowa, 

czołowo-

przegubowa 

Moc 

silnika 

Całkowita 

wartość 

zamówienia  

(cena brutto) 

Termin  

realizacji 

dostawy 

  TAK/NIE*    

  TAK/NIE*    

 

* niepotrzebne skreślić 
 

Wykonawca winien wykazać się, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostarczył min. 2 ładowarki 

kołowe, czołowo-przegubowe, o mocy silnika min. 140 kW i wartości minimum 850.000,00 zł brutto 

każda, zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 2.3 SIWZ. 
 

Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 
 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

………………………………          ………………………………..……… 
miejscowość, data        /podpis i pieczęć uprawnionego  

           przedstawiciela Wykonawcy/ 
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BZ/ZP.07/05/06/19.                                                                                         Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 
ZOBOWIĄZANIE 

 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

Nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał: 

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

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

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

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 

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

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

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

(określenie zasobu) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

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

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

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

(nazwa Wykonawcy) 
 

przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Regionalnego 

Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” 

 
 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy realizacji zamówienia będzie następujący: 

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

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

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

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

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

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

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

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

e) zrealizuję / nie zrealizuję* dostawy/usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 

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

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

 

 

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

pieczęć Wykonawcy                      data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy  

 

 

* Niewłaściwe skreślić. 
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BZ/ZP.07/05/06/19.                                                                                          Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

ładowarki kołowej będącej przedmiotem zamówienia 
 

 

L.p. Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 

Parametry 

oferowane przez 

Wykonawcę 

1. Rodzaj maszyny 

- ładowarka kołowa, czołowo-przegubowa Tak/Nie* 

- 
masa maszyny bez dodatkowej przeciwwagi na oponach bez wypełnienia,  

min. 19 t. 

Tak/Nie* 

………………… 

2. Maszyna fabrycznie nowa z rocznika 2019 

3. Silnik 

- diesel, turbodoładowany spełniający normę Stage IV F Tak/Nie* 

- 
moc silnika netto wg ISO 9249 min. 140 kW z układem chroniącym przed 

przeciążeniem 

Tak/Nie* 

…………………… 

- pojemność skokowa nie mniej niż 7 l. 
Tak/Nie* 

…………………… 

4. Napęd 

- na wszystkie 4 koła Tak/Nie* 

- 

koła w rozmiarze 23,5 R25,  

z ogumieniem o konstrukcji cało stalowej w klasie L5 - opony skalne,  

z błotnikiem nad każdym kołem 

Tak/Nie* 

Tak/Nie* 

Tak/Nie* 

- prędkość jazdy do przodu, min. 40 km/h 
Tak/Nie* 

…………………… 

5. Osie 

- mechanizm różnicowy - z blokadą samoczynną, działające automatycznie Tak/Nie* 

- przekładnie planetarne w piastach osi Tak/Nie* 

- prześwit min. 450 mm 
Tak/Nie* 

…………………… 

6. Kabina 

- spełniająca normy ROPS/FOPS Tak/Nie* 

- 
klimatyzacja i ogrzewanie zapewniające w kabinie operatora, temperatury  

w zakresie od 18oC do 22oC 

Tak/Nie* 

…………………… 

- regulowana kolumna kierownicza w min. 3 płaszczyznach Tak/Nie* 

- szyba przednia ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego przyciemnianego Tak/Nie* 

- ogrzewana tylna szyba Tak/Nie* 

- 
krata osłaniająca przednią szybę, swobodnie otwierająca się  

(szybki system otwierania i opuszczania) 
Tak/Nie* 

- 
zamontowany pomost umożliwiający swobodne, bezpieczne mycie  

i czyszczenie szyb w maszynie 
Tak/Nie* 

- drzwi operatora otwierane z pozycji podłoża z oknem przesuwnym Tak/Nie* 

- 

fotel operatora regulowany (ogrzewany) pneumatycznie z amortyzacją drgań,  

z możliwością dostosowania do masy operatora, z regulacją siedziska, 

głębokością fotela i nachylenia 

Tak/Nie* 

- kabina nadciśnieniowa Tak/Nie* 

- wyświetlacz dotykowy z regulacją wysokości i kąta nachylenia Tak/Nie* 

- radio FM/CD/USB Tak/Nie* 

- chłodziarka Tak/Nie* 

7. Wyposażenie robocze 
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- układ (fabryczny) automatycznego centralnego smarowania Tak/Nie* 

- siłowniki zamontowane przy zewnętrznych krawędziach łyżki Tak/Nie* 

- 
osłona siłownika wysypu ramienia zapobiegającego dostawaniu się 

ładowanego materiału pod siłowniki 
Tak/Nie* 

- 
ciśnienie pompy hydraulicznej „Load Sensing” min. 300 bar przy wydajności 

pompy hydraulicznej 230 l/min 

Tak/Nie* 

…………………… 

- 
łyżka wysokiego wysypu o poj. od min. 4,4 m3 do max. 5 m3 z wymiennym 

lemieszem przykręcanym na śruby (gęstość nasypowa max. 0,9 Mg/m3) 

Tak/Nie* 

…………………… 

- uszczelnienie sworzni łyżki Tak/Nie* 

- 
wysokość załadunku min. 4,4 m (liczona od krawędzi lemiesza przy 

maksymalnie otwartej łyżce) 

Tak/Nie* 

…………………… 

- 
udźwig przy maksymalnie zgiętym przegubie, min. 11,5 Mg (mierzone wg ISO 

14397-1) 

Tak/Nie* 

…………………… 

8. Hydraulika robocza 

- automatyczny powrót łyżki do pozycji załadunkowej Tak/Nie* 

- układ awaryjnego skrętu Tak/Nie* 

9. Hamulce 

- 
samoczynne hamowanie przez układ hydrauliczny (działające na wszystkie 

koła) 

Tak/Nie* 

- 
dodatkowy układ hamulcowy wykorzystujący mokry hamulec (dwa oddzielne 

obwody hamulcowe) 
Tak/Nie* 

10. Układ kierowniczy 

- kąt łamania min. 40o (na każdą stronę) 
Tak/Nie* 

…………………… 

11. Emisja hałasu 

- w kabinie operatora nie więcej niż 68 db zgodnie z ISO 6396 
Tak/Nie* 

…………………… 

12. Inne wymagania: 

- zaczep holowniczy – przykręcany Tak/Nie* 

- zbiornik paliwa - min. 280 l  

- 
reflektory halogenowe, światła drogowe halogenowe, robocze LED (z przodu  

i z tyłu) 

Tak/Nie* 

…………………… 

- lampa błyskowa - ostrzegawcza w kabinie Tak/Nie* 

- świetlny, stroboskopowy (niebieski) sygnał ostrzegawczy przy jeździe tyłem Tak/Nie* 

- system tłumienia drgań podczas jazdy Tak/Nie* 

- obszar z tyłu monitorowany kamerą Tak/Nie* 

- wstępny filtr paliwa Tak/Nie* 

- 
instalacja hydrauliczna do pracy z osprzętem wraz z szybkozłączami do pracy 

z osprzętem roboczym o napędzie hydraulicznym 
Tak/Nie* 

- 
szybkozłącze hydrauliczne do szybkiej wymiany osprzętu roboczego, np. łyżka 

i zamiatarka 
Tak/Nie* 

- instalacja przygotowania do podłączenia zamiatarki typ BEMA 25 Tak/Nie* 

- funkcja ciągłej pracy instalacji hydraulicznej (zamiatarka) Tak/Nie* 

- automatyczny napęd wsteczny wentylatora Tak/Nie* 

- 
system monitorowania parametrów pracy maszyny, bezpłatny w okresie 

gwarancji 

Tak/Nie* 

13. Oświadczenia: 

- 
udzielamy gwarancji na dostarczoną maszynę będącą przedmiotem 

zamówienia na okres min. 24 miesiące lub 4 000 MTh; 

Tak/Nie* 
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- 

zapewniamy autoryzowany, stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  

na terenie Polski reagujący w ciągu 48 h (czas reakcji - przyjazd serwisu  

do sprzętu); 

Tak/Nie* 

…………………… 

- 
dostarczymy maszynę będącą przedmiotem zamówienia na własny koszt do 

RZUOK w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, Machnacz 41a; 
Tak/Nie* 

- 
gwarantujemy dostawę maszyny wolnej od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych i prawnych; 
Tak/Nie* 

- 

w dniu przekazania maszyny Zamawiającemu, zobowiązujemy się do 

nieodpłatnego przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego,  

w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji i eksploatacji dostarczonej 

maszyny; 

Tak/Nie* 

- 

w okresie gwarancji zapewniamy bezpłatne przeglądy okresowe maszyny 

przez autoryzowany serwis, zgodnie z harmonogramem przeglądów 

przewidzianym przez producenta maszyny; 

Tak/Nie* 

- 

w ramach przeglądów ponosimy wszystkie koszty związane z ich 

wykonaniem, w szczególności: koszty dojazdu serwisu do RZUOK w 

Machnaczu, koszty wymiany/uzupełnienia materiałów, płynów, smarów; 

Tak/Nie* 

- w dniu dostawy przedmiotu zamówienia przekażemy:  

 a) świadectwo zgodności CE, Tak/Nie* 

 
b) instrukcję obsługi maszyny DTR w języku polskim (w wersji papierowej  

i elektronicznej), 
Tak/Nie* 

 c) katalog części zamiennych, Tak/Nie* 

 d) dokument gwarancyjny, Tak/Nie* 

 e) warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, Tak/Nie* 

 f) harmonogram przeglądów w okresie gwarancyjnym. Tak/Nie* 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

Wykonawca wypełni kol. 3 Parametry techniczne oferowanego przez Wykonawcę pojazdu, w celu oceny zgodności 

oferowanej maszyny z maszyną będącą przedmiotem zamówienia. Brak zgodności z wymaganiami technicznymi 

Zamawiającego lub brak wypełnienia którejkolwiek pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych. 
 

 

 

 

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika 

 

 

 

                    Podpis i pieczęć: ......................................................... 
                                        (osoba / osoby upoważnione do 

                   podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 

 

......................................, dnia ................ 

 

Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki 
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi […] 

– zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.  


